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ÚVOD 
 

Francouzský spisovatel druhé poloviny devatenáctého století Villiers de l´Isle-

Adam není českému čtenáři příliš znám. V různých přehledech dějin francouzské 

literatury najdeme jeho životopis, zařazení do literárního směru a stručný přehled jeho 

děl, avšak podrobnější a komplexnější pohled na autorovu poetiku, styl či dílo bychom 

hledali těžko. Na Karlově Univerzitě v Praze vznikla pouze jediná diplomová práce 

věnovaná tomuto autorovi, a to na Ústavu románských studií (Horňáčková, Katarína: 

Paradoxní ztvárnění vědce ve vybraném díle Augusta de Villiers de l´Isle-Adama. Praha 

2008. Univerzita Karlova. Fakulta filozofická). 

 Ve francouzském prostředí bylo Villiersovi věnováno větší množství publikací 

či monografií, u nás se o něm zmiňuje pouze několik recenzí publikovaných v českých 

novinách a časopisech na začátku 20. století a dále v třicátých letech, kdy vyšly 

Villiersovy povídky či romány v českém překladu. V pozdějších letech však zájem o 

Villierse v českých periodikách poněkud poklesl.  

 Ve své době byl Villiers de l´Isle-Adam nedoceněn. Čas však ukázal, že jeho 

dílo má nesmírnou hodnotu. Proto nás zajímal osud tohoto autora a také dosavadní 

materiál překladů. Na základě těchto poznatků jsme se rozhodli vypracovat studii, v níž 

se pokusíme o kritiku čtyř českých překladů Villiersových Krutých povídek (1883), 

které jsou označovány jako nejúspěšnější autorovo dílo. 

 Pro naši práci jsme zvolili teoreticko-empirický přístup. Rozdělíme ji na tři 

kapitoly. První kapitola bude literárněhistorická, v druhé se budeme zabývat poetikou 

autora. Třetí kapitola, srovnávací studie čtyř českých překladů Krutých povídek, tvoří 

jádro práce. 

 Nejprve shrneme dobový literární kontext a vypracujeme medailon věnovaný 

francouzskému autorovi a jeho dílu. Zmíníme se také o ohlasu v domácím literárním 

prostředí. Dále uvedeme soupis všech děl Villierse de l´Isle-Adam, která byla přeložena 

do češtiny a doplníme ho zmínkou o ohlasu, s jakým se u nás setkala. Poté se zaměříme 

na specifika zvolené sbírky povídek, které jsme se rozhodli analyzovat a následně 

porovnat s jejich existujícími českými překlady z let 1906-1969. Nejprve na základě 

excerpce zformulujeme charakteristiku svérázné autorovy poetiky – zaměříme se na 

témata, děj, postavy, styl atd. O tuto část se budeme opírat při analýze jednotlivých 

překladů. 



Cílem práce je translatologická srovnávací analýza existujících překladů 

vybraných povídek Villierse de l´Isle-Adam s přihlédnutím k dobovým okolnostem 

jednotlivých vydání u nás. Na závěr předložíme zhodnocení každého překladu a 

poukážeme na rozdíly v metodách a přístupech, které překladatelé zvolili. 



KAPITOLA I: VILLIERS DE L´ISLE-ADAM 

 

1. Úvod 

 

Villiers de l´Isle-Adam, francouzský spisovatel druhé poloviny devatenáctého 

století, je jedním ze vzácných a skutečných mistrů francouzské povídky. Napsal jich 

více než sto a publikoval je v různých souborech (např. Kruté povídky, 1883; 

Svrchovaná láska, 1886; Nové kruté povídky, 1889). Bylo by asi přehnané považovat 

Villierse za nepřítele pokroku, ale troufneme si tvrdit, že pochyboval o jeho smyslu pro 

člověka a lidskou duši a měl „odpor k využívání vědy ve službách honby za ziskem“. 

(Fischer 1976: 250) Tento svůj protipozitivistický postoj často vyjadřoval ve svém díle, 

zejména v již zmíněných povídkách.  

Zařadit Villierse k určitému literárnímu směru není úplně jednoduché. Patřil 

vlastně k autorům poslední vlny romantizmu, zúčastnil se také prvních dvou sborníků 

Současného Parnasu (Parnasse contemporain, 1866). Jeho tvorba, společně například 

s tvorbou Barbeye D´Aurevilly, byla ale ve skutečnosti jakýmsi spojovacím článkem 

romantizmu se symbolizmem a dekadencí. Svým vztahem k hudbě a důrazem na 

symboliku vnitřního světa si vysloužil označení „předchůdce symbolizmu“ – generací 

symbolistů byl považován za zakladatele modernosti. 

Když se podíváme na Villiersovy povídky, neboť to je útvar, ve kterém nejlépe 

vyniká specifický literární jazyk tohoto autora, najdeme v nich ironický sarkazmus a 

výsměch komerčnímu světu, stejně jako motivy fantastiky a snu. Tento obdivovatel 

Baudelaira toužil po úniku do jiného světa, a proto je v jeho díle patrný i sklon 

k mystice. Kruté povídky, které budeme v naší práci analyzovat, zachycují „kruté 

vztahy a milostné zrady ve světě požitkářství a moci peněz“. (Fischer 1976: 250) 

 Villiersovo vidění světa i témata jeho děl jsou odrazem historických a literárních 

událostí doby, v níž žil. Abychom Villierse lépe pochopili, pokusíme si toto období 

stručně shrnout. 



2. Dobový kontext, v němž vznikalo Villiersovo dílo 

 

Devatenácté století bylo ve Francii velmi bohaté na historické události a zvraty. 

Došlo k několikerému střídání občanských vlád a k pokusům o návrat k monarchii či 

absolutizmu, což bylo provázeno mnoha revolucemi. Považujeme proto za nezbytné 

shrnout historickou, politickou a sociální situaci tohoto období, neboť se odráží v díle i 

v životě Villierse de l´Isle-Adam (1838-1889).  

Náš stručný přehled omezíme na druhou polovinu devatenáctého století. 

Únorovou revolucí 1848 skončila vláda krále Ludvíka Filipa (pád druhého císařství) a 

z revoluční euforie se zrodila Druhá republika (1848-1952). Brzy však došlo ke ztrátě 

iluzí v nové demokracii a na výsluní se dostal Napoleon III. – synovec císaře 

Napoleona. Takřka celá Francie, která si přála vládu pevné ruky, upřela své naděje 

k Napoleonovi, jenž se roku 1852 na základě lidového hlasování prohlásil císařem. 

Snažil se o vybudování koloniální říše ve stylu Velké Británie. Vnitřní opozice byla 

však čím dál silnější a po sérii neúspěchů v různých koncích světa a prohrané válce 

s Pruskem Napoleon Francii opustil a zbytek života dožil v emigraci. 

Tento vývoj po roce 1848 předznamenal situaci sedmdesátých let. Právě 

sedmdesátá léta znamenala určitý literárněhistorický předěl. Po prohrané válce 

s Pruskem došlo v březnu roku 1871 k povstání, tedy k boji mezi buržoazií, která měla 

potřebu upevnit si moc, a socialisty odmítající snášet neúnosné pracovní podmínky a 

život na hranici bídy. Povstání trvalo 72 dní. Socialisté si na svou obranu vytvořili 

ozbrojenou Národní gardu. Vláda povolala na pomoc vojsko za účelem Národní gardu 

zlikvidovat. Vojáci však odmítli útočit proti vlastním krajanům a nezasáhli. Nakonec se 

k Národní gardě připojili a 18. března byla vyhlášena Pařížská komuna, dočasné státní 

zřízení ve Francii, první vláda dělníků na světě. Vláda uprchla z Paříže do Versailles. 

26. března 1871 se konaly volby do rady Komuny – socialisté chtěli být legitimní 

vládou. Versailleská vláda však v květnu 1871 Komunu porazila. 

Zkušenost Pařížské komuny nezanechala Villierse de l´Isle-Adam lhostejným. 

V té době nepřestal sloužit v Národní gardě a po její porážce byl na řadu let literárně 

umlčen (přes 10 let nepublikoval). 

 

Villiersův vztah ke Komuně byl literární historií vzat na vědomí teprve v poslední době, přestože 

již jeho a Verlainův přítel Lepelletier, komunardský redaktor a autor Dějin Komuny, dosvědčil 



Villiersovo autorství fejetonů, které Villiers za Komuny otiskoval v Le Tribun du Peuple pod názvem 

Obraz Paříže (Tableau de Paris). (Fischer 1976: 250) 

 

Posledních třicet let devatenáctého století bylo ve znamení vzestupu buržoazie 

(Třetí republika, 1870-1914). Vaillant (1998) mluví o období počátku dnešní Francie. 

Zároveň to však byla doba obav z konce století („fin de sciècle“) a dualizmů v různých 

podobách (nové – staré režimy, monarchie – demokracie atd.). Neustálé změny režimů 

v druhé polovině devatenáctého století provázely nové naděje, které však byly následně 

opětovně zklamávány. S tím související přijímání různých filozofií se odrazilo také 

v literatuře. 

 Již jsme uvedli, že Villiers de l´Isle-Adam byl tzv. pozdním romantikem. 

V polovině devatenáctého století nastupuje po romantizmu realizmus (později 

naturalizmus) a dále pak pozitivistická teorie. Právě určitá jednostrannost naturalizmu, 

schéma člověka determinovaného především fyziologicky, popisnost a otřesná, i když 

většinou nezdůvodněná svědectví o hmotné bídě atd., vyvolala u některých autorů chuť 

navrátit se k romantizmu. Dále se nechtěli smířit s pozitivistickou teorií, že vše, tedy i 

literatura a kultura, má sloužit vědeckému pokroku. Tito autoři, mezi něž patřil i Villiers 

de l´Isle-Adam, však přesto ve své práci využívali některé postupy a umělecké 

prostředky naturalizmu.  

 V sedmdesátých letech došlo k velkému zlomu. Jak konstatuje Fischer, 

představa zdánlivé stability hotového a jednou provždy daného světa, navíc jakoby 

vysvětleného pozitivistickou vědou, byla v tomto období zásadně narušena. (1976: 5) 

Pád císařství a vznik Druhé republiky posílily sice svobodomyslné a protiromantické 

tradice, avšak tyto události zároveň dovršily tzv. ztrátu iluzí, která byla přítomna v 

celém devatenáctém století. U lidí převládala skepse a negace (již u Baudelaira a 

Flauberta). Literatura popisovala pocity z tohoto světa buď díly inklinujícími 

k naturalizmu, a nebo se z něj snažila vymanit. O to se pokoušeli „prokletí básníci“, 

jejichž revolta byla však odsouzená k tragické osamělosti. (Fischer 1976: 29) 

 Atmosféra tzv. „fin de siècle“ byla umocněna literaturou Pařížské komuny, která 

jako první odrážela negaci světa, jenž do té chvíle připadal lidem vševládný. Každá 

touha po změně a po lidské činorodosti se jevila jako absolutně marná a nemožná. 

(Fischer 1976: 143-144) 



 Novou generaci, především básníků, neuspokojovalo pozitivisticko-

naturalistické vidění světa, kde triumfovalo měšťáctví. Pozitivismus nepodával 

vysvětlení lidského nitra a citů, ani nepochopitelných, či zdánlivě nepochopitelných 

jevů ve světě. Ke slovu se začala dostávat „moderní“ poezie a próza, využívající 

symbolu jako hlavního uměleckého prostředku, a dekadence. Dekadentní autoři prchali 

k iracionálnu, popírali veškeré vztahy společenské povahy a vraceli se k mystice. 

 Na konci století byla atmosféra „fin de siècle“ na vrcholu, všechny staré 

politické a ideologické formy procházely krizí. Na druhou stranu se ale formovaly i 

protidekadentní snahy a začal se řešit problém přerodu francouzské společnosti. Reakce 

proti pozitivistickému scientizmu vyvrcholila v devadesátých letech v idealistické 

filozofii Henriho Bergsona. Objevovali se však i noví autoři, kteří vycházeli 

z Nietzscheho a Schopenhauerova kultu „nadčlověčenství“. Někteří zase volali po 

modernosti (A. Gide, M. Proust). Tato generace autorů ovládla literaturu v první 

polovině 20. století a opírala se právě o Bergsonovu teorii. 

 Villiers de l´Isle-Adam hledal východisko z atmosféry „fin de siècle“ spíše 

v mysticizmu a okultizmu, uzavíral se do estetické koncepce světa a částečně tíhl i ke 

katolictví, a to nejprve nepřímo, později zacházejícím až k hlubokému tajemnu. 

 

3.  Život a dílo 

 

Villiers de l´Isle-Adam (celým jménem Jean-Marie Mathias Philippe Auguste, 

hrabě de Villiers de l´Isle-Adam) se narodil 7. listopadu roku 1838 v Saint-Brieuc. 

Pocházel z jedné z nejstarších francouzských šlechtických rodin (její rodokmen sahal až 

do 11. století), která však byla za Francouzské revoluce zcela zruinována. Mládí prožil 

tento „prokletý básník“, jak ho označil Paul Verlaine, na různých místech Bretaně. Byl 

vychován matkou, rozenou Le Nepvou de Carfort, a její tetou slečnou de Kérinou, jež 

obě pocházely ze staré bretaňské šlechty. Jeho otec, markýz Josef Toussaint-Charles, 

byl mystický a naivní osvícenec, který po celý život hledal po staré Bretani poklady a 

snil o tom, že získá zpět ztracené rodinné jmění. Tomu obětoval veškerý čas a jeho 

mánie měla žalostné následky pro celou rodinu.  

Kolem roku 1857 se všichni přestěhovali do Paříže a mladý Villiers se začal 

stýkat s parnasisty, spřátelil se s Jeanem Marrasem, Baudelairem (setkal se s ním v roce 



1859), Mallarméem, Claudelem, Verlainem a dalšími. Stále však respektoval velikány 

romantismu Musseta a Vignyho. V těchto kruzích proslul jako vynikající společník a 

vypravěč. Zároveň byl vášnivým vyznavačem Hegelovy metafyziky a ve Francii se stal 

jedním z prvních znalců tohoto velikána německé osvícenské filozofie. Celý život 

obdivoval Wagnera, jehož hudba ho fascinovala. Podle těch, kdo Villierse poznali 

v kroužku parnasistů, vzbuzoval dojem mladého genia. 

V roce 1972 zemřela slečna de Kérinou, která rodinu materiálně podporovala, 

Villiers byl odkázán jen na matku a otce, stále více podléhajícího svým fantastickým a 

bláznivým představám. Zůstal naprosto bez prostředků. Nebyl schopen provozovat 

žurnalistiku a byl příliš hrdý, než aby se zadlužil. Svou dosavadní literární tvorbou nic 

nevydělal, a tak byl Villiers odsouzen k bídě. Jedinou útěchu nacházel ve víře a snění. 

V roce 1876 vytvořil drama Nový svět a doufal, že s ním vyhraje soutěž o deset 

tisíc franků vypsanou Američanem Michaelisem na oslavu stého výročí války za 

nezávislost. Cena byla rozdělena mezi Villierse a další dva autory, jeho drama se však 

nakonec nehrálo, a nepřineslo mu tedy úspěch. 

Svou chudobu Villiers skrýval se svrchovanou cudností, a tak nevíme téměř nic 

o jeho rodinném a soukromém životě tohoto období. Vždy mlčel o svém bydlišti i 

materiálním postavení a se svými kolegy se stýkal v uměleckých kavárnách, kde se 

každý večer oddával lyrickým a filozofickým improvizacím, aby zapomněl na své tajné 

bolesti. Roku 1883 mu navíc zemřela matka a o dva roky později ztratil i otce. 

S rostoucím vlivem nového hnutí v literatuře, které živě bojovalo proti 

naturalizmu a jež se obracelo k symbolizmu a okultním vědám, se dostalo Villiersovi 

konečně slávy – mladí lidé ho nazývali mistrem. V té době však onemocněl rakovinou, 

a tak si svého úspěchu již příliš neužil. Mallarmé pro něj uspořádal sbírku, aby mu 

pomohl alespoň důstojně dožít, neboť mu stále scházely finanční prostředky. V červenci 

roku 1889 byl Villiers na Huysmansovo doporučení převezen do nemocnice, kde 18. 

srpna zemřel. Na pohřebním voze visel erb jeho předka, velkopřevora řádu Maltézských 

rytířů. Villiers po sobě zanechal vdovu, s níž se oženil na smrtelné posteli a která mu 

několik let předtím byla oddanou družkou v jeho bídě. Měli spolu syna jménem Viktor 

Filip August, jedinou radost jejich chudého života, jenž však zemřel roku 1901 ve věku 

dvaceti let. S ním zaniklo i slavné jméno. 



Na závěr ještě několik slov  Villiersovi jako člověku. Navzdory bohémskému 

životu si vždy zachovával veškerou lidskou důstojnost a žil v podstatě bez poskvrny. 

Byl to neobyčejný snílek a fantasta, opojený idealizmem ve zmodernizovaném životě, 

posedlý dokonalostí. Svá trápení a trýzeň skrýval za paradoxy. Byl skutečně básníkem, 

kterého Baudelaire přirovnal k albatrosu v zajetí, jemuž „obrovitá křídla brání v chůzi“. 

(Mauclair 1930: 326) 

Dílo Villierse de l´Isle-Adam se mj. nese ve znamení katolicizmu, mystiky a 

zájmu o okultní vědy. Do literárního světa vstoupil Villiers v roce 1858 dílem Deux 

essais de poésie a básnickou sbírkou Premières poésies (1859), avšak bez úspěchu. 

V jeho rané prozaické tvorbě, např. v prvním románu Isis (1862), který měl být první 

částí sedmidílného cyklu, a v dramatu Elën (1865) je patrný romantizmus a vliv 

Stendhala. Po Elën napsal další drama – Morgane (1866). Obě tyto divadelní hry byly 

však kritikou odmítnuty a za Villiersova života nebyly hrány. 

Rok 1870 znamenal pro Villierse, stejně jako pro mnoho jiných autorů, velký 

předěl. Vzhledem k sympatiím, které choval ke Komuně, mu po jejím pádu nebylo 

deset let umožněno publikovat. Přesto však v tomto období vznikala jeho nejlepší díla.  

Po předchozích neúspěších se Villiersova tvorba začala měnit a více se 

orientovala na reálný život. Jeho styl se vyznačoval bohatou fantazií a pečlivou prací s 

vyjadřovacími prostředky. Villiers se stal uctívaným autorem mladých francouzských 

básníků. V tomto období pak začalo vznikat Villiersovo vrcholné dílo, dramatická báseň 

Axel, jež je „filozofickou úvahou o smyslu života, o problémech náboženských, 

okultních a o vítězné absolutní čisté lásce“. (Fryčer 2002: 719) Autor na ní pracoval 

celý život (vyd. posmrtně 1890). Toto dílo „začíná scénami vítězné revolty děvčete 

vězněného v klášteře a končí dobrovolnou smrtí hrdinů tváří v tvář neopakovatelné 

závrati lásky“. (Fischer 1976: 250) Jedná se o romanticko-symbolické dílo, v němž „se 

obráží celý autorův složitý zápas uprostřed bezvýchodné epochy“. (Fischer 1976: 250) 

Villiers konečně našel formu, která mu nejlépe vyhovovala a v níž se stal 

opravdovým mistrem – jedná se o povídku. Mezi léty 1873 a 1877 pravidelně 

publikoval své povídky zejména v časopisech La Renaissance littéraire et artistique a 

v La semaine parisienne. Zaznamenaly velký úspěch. V roce 1887 pak vyšla povídková 

kniha Tribulat Bonhomet. Zde vytvořil svého slavného antihrdinu, měšťáka a 

pozitivistického vědce Tribulata Bonhometa, jehož omezenost a konformismus jsou 



cílem Villiersova kritického výsměchu. Fischer o Tribulatovi píše: „Tato postava bývá 

řazena do linie postav měšťáků vedoucí od Monnierova pana Prudhomma přes 

Flaubertova Homaise k Jarryho králi Ubu.“ (1976: 250) 

Největší úspěch měl ale Villiers s knihou povídek Contes cruels (1883), kde mu 

krutost jeho hrdinů slouží k odsouzení lidské hlouposti, prázdných slov, frází a 

pseudovědeckého tlachání. Tímto souborem si získal sympatie mladého básnického 

pokolení. 

Druhým hlavním Villiersovým dílem je utopicko-fantastický román L´Eve future 

(1886) „s námětem vytvoření umělé ženy, zbavené utilitaristické praktičnosti 

skutečného modelu a zušlechtěné darem čisté nesobecké lásky“. (Fischer 1976: 250) 

Tento román se zabývá problémem otevřených možností vědy a jeho hlavní myšlenku 

vnukl Villiersovi Edisonův vynález fotografie. 

Pro shrnutí si uveďme úplný přehled Villiersova díla. Tento autor napsal několik 

románů a povídek: Isis (1862), Contes cruels (1883), L'Ève future (1886), L'Amour 

suprême (1886), Tribulat Bonhomet (1887), Nouveaux Contes cruels (1888), Histoires 

insolites (1888), Chez les passants (1890), Propos d'Au-delà (1893), Reliques (1954), 

Nouvelles reliques (1968); divadelních her: Elën (1865), Morgane (1866), La Révolte 

(1870), Le Nouveau Monde (1880), Axël (1890, vydáno po autorově smrti), L'Evasion 

(1890, vydáno po autorově smrti, ale 1886 vyšlo v Revue contemporaine), Le 

Prétendant (1965, konečná verze hry Morgane, vydáno po autorově smrti) a 

v neposlední řadě dvě básnické sbírky: Deux essais de poésie (1858), Premières poésies 

(1859). 

 

4. Ohlas v domácím prostředí 

 

 Již v předchozích kapitolách jsme naznačili, že Villiersovu dílu se za života jeho 

autora příliš velkého ocenění nedostalo, psaní mu nepřineslo ani žádné finanční 

prostředky. Jeho prvotiny, které vyšly mezi léty 1862 – 1870, měly u domácích čtenářů 

takřka nulový úspěch. Romantické drama Vzpoura (La Révolte), zobrazující postavení 

ženy, jež marně usiluje o svobodu v soudobých měšťáckých rodinných vztazích, 

vzbudilo roku 1870 skandál. Tisk věnoval jeho tvorbě nemálo prostoru, ale soustředil se 

spíše na Villiersovu výstřednost, což mělo pro jeho tvorbu negativní dopad. Jak tvrdí 



Pia ve svém díle o spisovatelích devatenáctého století (1971: 369-370), Villiersova díla 

byla vydávána v malém nákladu nejen díky této kritice, ale také proto, že nebrala ohled 

na čtenářský vkus, kterému příliš nešlo o literární kvalitu. Dodává, že se Villiers stal 

obětí své vlastní představivosti. 

Po roce 1870 následovalo desetiletí, v němž Villiers nevydal žádnou knihu (již 

jsme uvedli, že po pádu Komuny, s níž Villiers sympatizoval, mu bylo publikování 

zakázáno). V soukromí však dále tvořil a právě v té době vznikly první, revoltou nejvíce 

naplněné zpěvy filozofického dramatu Axel a revolučně romantické drama čerpajícího 

z historie amerického boje za svobodu Nový svět (Le Nouveau Monde, 1876), které 

dlouho nemohlo najít nakladatele a v roce 1883 bylo vypískáno. (Fischer 1976: 250) 

V roce 1880 začal Villiers znovu publikovat. Po vydání Krutých povídek (Contes 

cruels, 1883) a Budoucí Evy (l´Eve future, 1886) se konečně dostává do povědomí 

čtenářů. V roce 1885 už byl Villiers známý a obdivovaný; významné deníky a všechny 

literární noviny mu byly nakloněny. Villiers si však svůj přicházející úspěch nemohl 

příliš užít a dále ho rozvíjet, neboť brzy poté zemřel. 

Přijetím Villiersova díla ve Francii se ve své monografii podrobněji zabýval 

Gourevitch ((1971: 18-19). Jako mnoho jeho kolegů, také on zdůrazňuje chladné přijetí 

Villierse domácím publikem za jeho života. Až po smrti (1889) se mu dostává velké 

pozornosti a uznání. Gourevitch nabízí pro znázornění zájmu o Villiersovo dílo 

v posledním desetiletí devatenáctého a v průběhu dvacátého století tuto tabulku. 

 

 
Rok 
 

Počet publikovaných či 
reeditovaných děl Villierse 
de l´Isle-Adam 

 
Adaptace 

Počet děl věnovaných 
přímo či z větší časti 
Villiersovi de l´Isle-
Adam 

1890-1900 10 3 6 

1900-1910 4 1 6 

1910-1920 4 0 6 

1920-1930 10 0 4 

1930-1940 4 1 10 

1940-1950 0 2 6 

1950-1960 5 4 7 

1960-1970 11 7 1 

 



Tabulka ukazuje zvýšený zájem o Villiersovo dílo u čtenářského či diváckého 

publika bezprostředně po jeho smrti. Mezi léty 1914 a 1931 publikovalo nakladatelství 

Mercure de France jedenáct svazků Villiersových sebraných spisů. Po druhé světové 

válce byl tento autor vydáván v nakladatelstvích tzv. klasických autorů. Během deseti 

let dobyl široké čtenářské publikum. 

Jednou z nejpodrobnějších monografií o Villiersovi je kniha Maxe Daireauxe 

Villiers de l´Isle-Adam. L´Homme et l´Oeuvre z roku 1936. Kniha je rozdělena na tři 

části, z nichž první je nejobsáhlejší a pojednává o jeho životě. 

 

 Autor sleduje trpělivě život Villiers de l´Isle-Adama, (…), snaže se vysledovat a rozeznat jeho 

uměleckou filiaci s Baudelairem, E. A. Poem a Wagnerem, všímaje si jeho ne bezvýznamných přátelství 

(Huysmans, Boly) a nezapomínaje ani upozornit na lidskou i uměleckou tragiku tohoto zajatce snu. (L. V. 

1936: 42) 

 

 V druhé části se Daireaux snaží o postižení Villersova složitého vztahu k hudbě, 

umění a katolicizmu. A nakonec třetí oddíl analyzuje jeho umělecký odkaz, básně, 

novely a dramata. 

Podle Gourevitche soudobí čtenáři Villiersovo dílo nedocenili, avšak na 

spisovatelích jeho generace (Verlaine, Huysmans, Mallarmé, Banville atd.) zanechalo 

hluboký dojem ještě za jeho života. Po Verlainovi (Prokletí básníci, 1884) a 

Huysmansovi (Naruby, 1884) se o Villierse a jeho dílo zajímali také Mallarmé a Rémy 

de Gourmont v proslulé Knize masek. Joris Karl Huysmans ocenil Villiersovo dílo, když 

tohoto autora srovnal s Jonathanem Swiftem, což bylo nemalé, ale zcela zasloužené 

vyznamenání. (Tomeš 1967:15) 

 

5.  České překlady Villiersových děl 

 

5.1 Kompletní soupis českých překladů 

 

 Do českého prostředí byla Villiersova díla uvedena až na počátku dvacátého 

století. Výjimku tvoří pouze Vrchlického výbor básní z roku 1894. 

Poprvé se český čtenář s tvorbou Villierse de l´Isle-Adam v českém překladu 

mohl seznámit v roce 1901 prostřednictvím Otokara Šimka a nakladatelství J. Otty v 



souboru Vybrané povídky (obsahuje čtyři povídky z různých Villiersových povídkových 

souborů: Svrchovaná láska, Nová profese, Dobrodružství Ce-i-ly, Akedysseril). V roce 

1912 následoval překlad Tribulata Bonhometa v podání Josefa Rejlka, který byl vydán 

znovu roku 1930. První u nás přeložené drama byl Axel, jenž se objevil v překladu 

Josefa Floriana poprvé v roce 1915 a dále pak 1930. Fantastický román Budoucí Eva u 

nás česky poprvé vyšel v roce 1920. 

 Villiersovy povídky se u nás kromě povídkových výborů Marie Kalašové, 

Květoslava Zatloukala, Oskara Reindla a Josefa Heyduka, o nichž pojednáme 

podrobněji v následující kapitole, objevily také jednotlivě. Například povídka Věra 

vyšla v překladu O. Jarina v roce 1922 v edici Vteřiny hrůzy, Příšerný host byl do 

češtiny přeložen v roce 1921 a Ubíječ labutí byl vydán Arno Sáňkem jako „soukromý 

tisk pro radost svou a svých známých“ v překladu Jaroslava Zaorálka (1928, vyšlo v 60 

ručně číslovaných výtiscích na čínském papíru). 

Na závěr ještě uvádíme český překlad souboru povídek Nejvyšší láska v podání 

J. O. Novotného (1925) a dramatu Vzpoura, jež se hrálo ve Stavovském divadle v roce 

1927 (přeložil J. Hořejší). 

 

5.2 Překlady Krutých povídek 

 

 Za rozsáhlejší a ucelenější překlady Krutých povídek můžeme považovat čtyři 

soubory překladatelů Marie Kalašové, Květoslava Zatloukala, Oskara Reindla a Josefa 

Heyduka. Je však třeba zdůraznit, že každý z těchto překladů se liší výběrem povídek a 

rozsahem. 

 Vůbec první český překlad Villiersových povídek pořídila Marie Kalašová, a to 

údajně již v roce 1904. V databázi Národní knihovny ČR lze tento výtisk dohledat, 

avšak existuje pouze jako archivní exemplář v Národním konzervačním fondu, a proto 

není možné s ním pracovat. Ve většině bibliografií o Villiersovi se nicméně uvádí 

překlad Marie Kalašové z roku 1906. Např. Fischer ve svých dějinách francouzské 

literatury uvádí: „Kruté povídky vyšly česky od r. 1906 (překlad Marie Kalašové) 

čtyřikrát…“ (1976: 251) Tento exemplář máme k dispozici a budeme s ním také 

pracovat. Výbor Kalašové je však málo obsáhlý, najdeme v něm pouze osm povídek 



(Villiers jich do svých Contes Cruels zařadil přes třicet), i přesto se jedná o významné 

uvedení Villierse de l´Isle-Adam do české literatury. 

Po Marii Kalašové pořídil překlad několika Villiersových povídek Květoslav 

Zatloukal. Jeho výbor je však ještě méně obsáhlý než výbor Kalašové. Zatloukal 

přeložil v roce 1911 z Krutých povídek čtyři texty a doplnil je o jednu povídku z jiného 

povídkového souboru Villierse s názvem L'Amour suprême (1886). 

 Určitým problémem je překlad Oskara Reindla. Jeho výbor vyšel již v roce 

1935 v edici Atlantis. Tento materiál je však nedostupný (pouze jako archivní exemplář 

v Národním konzervačním fondu). Nicméně podle několika novinových článků a 

recenzí z roku 1935 a 1936 víme, že tento překlad byl opravdu v roce 1935 pořízen. 

V rubrice „Literární pondělí“ z Lidových novin píše Vladimír Stupka: „Proto je nám 

Villiers vždy srdečně vítán, zvláště v pěkném překladě Reindlově a půvabné zevní 

úpravě, jíž novojičtí mistři impresoři oděli tento nový skvost brněnské knihomilské 

edice.“ (1935: 5) V Rozhledech po literatuře a umění se J. Janů přímo věnuje „prvnímu 

úplnému vydání Villiersových Krutých povídek“. (1935: 197) Ve svém článku Janů 

uvádí: „Letos v létě vyšel konečně v brněnské edici Atlantis první úplný český převod 

„Krutých povídek“ pořízený O. Reindlem.“ (ibid: 198) Stejně tak najdeme zmínku o 

Reindlově překladu v Listech pro umění a kritiku z roku 1936. Nelze tedy pochybovat o 

tom, že v roce 1935 byl určitý překlad v podání Reindla pořízen, avšak nemůžeme s ním 

pracovat, jak jsme uvedli výše. K dispozici ovšem máme Reindlův překlad z roku 1968 

(nakladatelství Odeon), z kterého budeme v naší práci vycházet. Tento výbor je velmi 

obsáhlý, nalezneme v něm kolem dvaceti přeložených povídek. Jedná se tedy o první 

ucelenější a vlastně i jediný překlad takového rozsahu u nás.  

Poslední překlad pochází z roku 1969 a jeho autorem je Josef Heyduk. Tento 

výbor byl vydán pod názvem Noc pod gilotinou (název jedné z povídek). Je však nutné 

poznamenat, že tato kniha je vlastně souborem různých povídek posbíraných ve všech 

Villiersových povídkových knihách. Obsahuje pouze čtyři povídky z Nových krutých 

povídek (Nouveaux contes cruels) a další povídky už pocházejí ze souborů Nejvyšší 

láska (L´Amour suprême) a Neobvyklé historie (Histoires insolites).  



5.3 Ohlas v českém prostředí 

  

K českému čtenáři se dílo Villierse de l´Isle-Adam dostalo až na začátku 

dvacátého století, tedy přibližně dvacet let poté, co se tento autor začal významněji 

dostávat do podvědomí francouzského publika.  

 Recenze a články o Villiersovi samotném a o jeho díle se poprvé objevily 

v českých periodikách po vydání Vybraných povídek v překladu Otokara Šimka (1901). 

Ve svém článku v Lumírovi přirovnává A. Novák Villierse co do krásy stylu 

k Flaubertovi, jeho schopností nejvyšších intelektuálních a citových prožitků 

k Baudelairovi a hegelovským idealizmem k Mallarméovi. (1902: 12) To, že 

Villiersovo dílo nebylo pro našeho čtenáře odpočinkovou četbou, naznačil Novák také 

v periodiku Naše doba. 

 

Villiersovy povídky jsou výlučným svým uměním kniha na sedm zámků zavřená pro 

průměrného čtenáře, jejich exotism je omamnější a hlubší než exotism např. Zeyerův, ale pro několik 

umělecky založených a kultivovaných duchů, jimž jsou určeny, nebudou dojista knihou hodiny … (1901-

1902: 150) 

 

Jiří Karásek v Obzoru literárním a uměleckém nezhodnotil Šimkův překlad 

Villierse, který „nenáviděl všeho, co souviselo se všedním životem“ (1902: 15), jako 

příliš zdařilý a pečlivý. Mluvil dokonce o „stylových nechutnostech“ a „bezstarostnosti 

a ležérnosti překladatelské“. 

 

 Villiers de l´Isle-Adam měl býti provozen výkladem českému obecenstvu, jemuž je skoro úplně 

neznámým. A pak Villiers není z autorů, jež možno ex abrupto překládati. Zasluhuje pečlivého studia a 

námahy, definitivní výraz originálu vystihnouti také definitivním slovem překladu a ne výrazem 

nahodilým. (ibid: 16) 

 

 Poté, co vyšel Kalašové překlad Krutých povídek, objevilo se několik dalších 

zmínek o Villiersovi. Tentokrát ale např. O. Theer ve svém příspěvku v Lumíru 

nevyjadřoval takové nadšení pro tohoto autora. Označil to, co bylo na konci 

devatenáctého století na Villiersovi chváleno, za zastaralé a za určitou pózu, která kazí 

umělecký požitek. Některá témata či pasáže z Krutých povídek jsou podle Theera pro 

čtenáře „nepříjemné“. (1906: 488) Nicméně velmi ocenil Villiersovu prózu, která má 



v některých povídkách „spád verše a kouzlo mluvy básnické“ (1906: 488), a dodal, že 

Vlliers je pro literární svět přínosem. 

 První ucelené a významné hodnocení Villierse i s podrobnějším představením 

jeho knih se objevilo v roce 1908 v Martenově Knize silných, kde je mu věnováno 

několik stránek. Jedná se o velice zajímavou studii opřenou o poznání celého 

Villiersova díla.  

 Od třicátých let dvacátého století zájem o Villierse a jeho dílo sílí. Můžeme tak 

usoudit podle množství recenzí a článků v českých periodikách. Je to také dáno tím, že 

v tomto období vyšel velmi obsáhlý a první kompletnější Reindlův překlad Krutých 

povídek. V týdeníku Čin se v článku k překladu Tribulata Bonhometa hovořilo o 

Villiersovi jako autorovi, který „jest nadán intensivním kultem výjimečnosti“. (Čapek 

1930-1931: 810) Články a recenze zveřejněné po vydání Reindlova překladu hovořily o 

Villiersovi opravdu kladně a někdy až s obdivem. Stupka v Lidových novinách 

označuje Kruté povídky za „kouzelnou směs slz, žalu, žluči, smíchu, vzteku a šílenství“. 

(1935: 5) Pro Listy pro umění a kritiku se Kruté povídky staly knihou, „kterou není 

možno číst lhostejně a které nelze upřít velikost“. (Durych 1936: 23) A nakonec 

v Rozhledech po literatuře a umění napsal o Villiersovi J. Janů toto: 

 

 Mezi tyto vzácné vyvolence, kteří splnili odvěkou odpovědnost tvůrčího daru a dovedli 

proniknout jasnozřivou inteligencí temný labyrint moderního dění v lidské duši i ve společnosti, patří jistě 

velký francouzský básník poslední čtvrtiny devatenáctého století, hrabě Villiers de l´Isle-Adam. (1935: 

197-198) 

 

 V roce 1936 navíc ještě vyšel v Akordu článek představující monografii Maxe 

Daireauxe Villiers de l´Isle-Adam. L´Homme et l´Oeuvre (Paříž: Desclée de Brouwer, 

1936), v němž je toto dílo, jedno z nejvýznamnějších, které byly o Villiersovi napsány, 

podrobně představeno (viz část „Ohlas v domácím prostředí“). 

 Další reakce na Villierse či jeho dílo jsme v periodikách z druhé poloviny 

dvacátého století již neobjevili. Je však zřejmé, že Villiersovo jméno už známé bylo a 

své čtenářské publikum si jeho dílo u nás určitě našlo. Na úplný závěr této kapitoly ještě 

uvedeme výrok F. X. Šaldy, který charakterizoval Villierse jako „posledního romantika 

a prvního symbolistu, geniálního romanopisce a povídkáře, mstícího na šosácích svůj 

zhrzený sen“. (Fischer 1976: 251) 



6. Závěr 

  

V této kapitole jsme se pokusili shrnout složitost Villiersovy doby. Množství 

literárních směrů a reakcí na ně, které se v druhé polovině devatenáctého století 

objevily, nepochybně ovlivnily dílo Villierse de l´Isle-Adam.  

Dále jsme se přesvědčili, že tento autor měl velmi zajímavý, ale také smutný 

životní osud, a to nemáme na mysli pouze chudobu, jíž však dokázal s hrdostí čelit. 

Potýkal se s nepochopením svého díla, i když lidé ze stejného literárního prostředí jeho 

talent nezpochybňovali. Vzhledem k negativnímu ohlasu ze strany široké veřejnosti 

však Villiersovy nezbývalo, než dál žít v chudobě, od dalšího psaní ho to však nikdy 

neodradilo. Nicméně úspěch v podobě vydání Krutých povídek si již nestihl vychutnat. 

Zemřel příliš brzy. 

K českému čtenáři se Villiers dostává až na počátku dvacátého století. Kruté 

povídky se těšily oblibě, avšak skutečná velikost tohoto autora nebyla u nás nikdy zcela 

objevena. 



KAPITOLA II: „CONTES CRUELS“ 

 

1. Úvod 

 

 Kruté povídky (Contes cruels, 1883) jsou prvním povídkovým souborem 

Villierse de l´Isle-Adam a jejich vydání tohoto autora, po dlouhých letech neúspěchu, 

konečně proslavilo. Některé povídky zde obsažené byly však jednotlivě publikovány již 

dříve v novinách a časopisech. Soubor obsahuje osmadvacet povídek s různou 

tématikou. Pro mnoho z nich je charakteristická ostrá satira soudobých mravů 

prostřednictvím symbolické formy. Villiersovým uměním je především to, že na velmi 

malém prostoru dokáže dokonale vyjádřit velmi mnoho (některé povídky mají dokonce 

méně než dvě stránky). Svým mistrovstvím v psaní povídek může být kladen vedle 

Maupassanta. 

V roce 1889 byla vydána další sbírka, která navazuje na Kruté povídky z roku 

1883, pod názvem Nové kruté povídky (Nouveux contes cruels), je však mnohem méně 

obsáhlá. Nalezneme v ní osm povídek. 

Pro analýzu autorova stylu a poetiky budeme vycházet z kritického vydání 

Contes cruels z roku 1966. Tato kniha obsahuje oba dva soubory povídek, Kruté 

povídky i Nové kruté povídky, v kompletním složení, což je důležité, neboť překladatelé 

do svých výborů libovolně zařadili povídky z obou vydání. 

 

2. Témata povídek 

  

 Na základě excerpce originálu jsme Villiersovy povídky rozdělili do několika 

skupin podle tématu, které v dané povídce převažuje.1 

 

                                                 

1
 U překladů úryvků povídek uvádíme vždy v závorce začáteční písmeno překladatele: (K) – Marie 

Kalašová, (Z) – Květoslav Zatloukal, (R) – Oskar Reindl, (H) – Josef Heyduk; a příslušnou stranu. 



2.1 Věda a pokrok 

 

 V úvodu práce jsme již zmínili, že Villiers pochyboval o smyslu vědy pro 

člověka. Tématem mnoha povídek je proto věda a pokrok a kritika pozitivizmu a 

scientizmu. Autor poukazuje na sobecké zneužívání vědy k vlastnímu zisku a vysmívá 

se komerčnímu světu. 

Povídka „L´Appareil pour l´analyse chimique du dernier soupir“ (Přístroj 

na chemický rozbor posledního vzdechu) je o tom, jak člověk „zvítězil“ nad přírodou 

tím, že vynalezl přístroj pro děti, který je uchrání od truchlení a smutku nad zemřelými 

rodiči. Přístroj je v podstatě jednoduchý. Jedná se o směs v pestrobarevné křišťálové 

kouli, která funguje takto: 

 

*L´ingénieux du procédé consiste à recueillir, dans cet alambic de luxe, bon nombre d´avant-derniers 

souffles, pendant le sommeil de la Vie, pour povoir, un jour, en comparant les précipités, reconnaître en 

quoi s´en différencie le premier du sommeil de la Mort. Cet amusement n´est donc, au fond, qu´un 

fortifiant préventif, qui dépure, d´ores et déjà, de toute prédisposition aux émotions trop douloureuses , 

les tempéraments si tendres de nos Benjamins! (L´Appareil pour l´analyse chimique du dernier soupir: 

189-190) 

*Vtip celé hry spočívá v tom, že se do této přepychové křivulky nachytá větší počet předposledních 

vzdechů ve spánku Života, aby bylo možno jednoho dne zjistit porovnáním usazenin, čím se od nich liší 

první vzdech spánku Smrti. Tato zábava není tedy v zásadě nic jiného než preventivní sílicí prostředek, 

určený k tomu, aby očistil citlivou povahu našich ratolestí od jakékoli náchylnosti k příliš bolestnému 

pohnutí! (R: 175) 

 

 Villiers v této povídce poukazuje na směšnou domýšlivost vědy. Půjde technický 

pokrok tak daleko, že nám „pomůže“ zbavit se nepříjemných a trýznivých lidských 

citů? Je věda určená opravdu k tomu, aby ovládla lidskou duši? Autor se nebojí užít té 

nejsilnější ironie. To ostatně platí pro mnoho povídek, zvláště pro ty s tématikou 

vědeckého pokroku. 

 

*Mais, sommes-nous, oui ou non, dans un siècle pratique, positif et de lumières? Oui. – Eh bien! soyons 

de notre siècle! Il faut être de son siècle. – Qui est-ce qui veut souffrir, aujourd´hui? En réalité? – 

Personne. (L´Appareil pour l´analyse chimique du dernier soupir: 192) 



*Nežijeme však v praktickém, pokrokovém a osvíceném století? Nu tak tedy! – Dobrá, buďme hodni 

tohoto věku! Je záhodno držet krok s dobou. – Kdo by chtěl dneska ještě trpět? Kdo by se chtěl dnes 

opravdu a vážně rmoutit? – Nikdo! (R: 177) 

 

Technický pokrok hraje hlavní roli také v povídce „La machine à gloire“ (Stroj 

na slávu). I když ústřední myšlenkou povídky je spíše bludný přízrak slávy v protikladu 

se skutečnou slávou, téma vědy a pokroku je však nepřehlédnutelné: 

 

*Nous vivons dans un siècle de progrès où, – pour employer, précisément, l´expression d´un poète (le 

grand Boileau),  – un chat est un CHAT. (La machine à gloire: 73) 

*Žijeme v době pokroku, abych užil přesně výrazu básníkova (velkého Boileaua) – kočka jest kočkou. (K: 

33) 

*Žijeme ve století pokroku, v němž – abychom užili vhodně výroku básníka (velikého Boileaua) – kočka 

je KOČKA. (R: 71) 

 

*(…) l´Esprit du siècle, ne l´oublions pas, est aux machines. (La machine à gloire: 81) 

*Neboť toho buďme pamětlivi, Duch našeho století patří strojům. (K: 41) 

* A nezapomínejme, že žijeme ve století strojů, kterým patří budoucnost. (R: 79) 

 

*Que sont les forces d´un homme, aujourd´hui, devant celles d´une machine? (La machine à gloire: 84) 

*Co jsou dnes síly člověkovy vůči silám stroje! (K: 43) 

*Co jsou dnes síly člověka, oproti silám stroje! (R: 82) 

 

 Vynálezce vymyslí složitý přístroj, pomocí něhož i té nejhorší divadelní hře 

diváci nadšeně tleskají a její autor se díky tomuto stroji stane slavný. Funguje v podstatě 

stejně jako klaka. Jen lidé jsou nahrazeni strojem. Nejenže Villiers spekuluje 

s relativitou pojmu „sláva“, ale také polemizuje nad neomezenými možnostmi vědy: 

 

*„Une Machine à Gloire, dites-vous?... Au fait, il y a bien une machine à vapeur? – et la gloire, elle-

même, est-elle autre chose qu´une vapeur légère? – qu´une sorte de fumée?“ (La machine à gloire: 70-71) 

*„Stroj na výrobu Slávy pravíte? … Vskutku, nemáme-li stroje na výrobu páry? – a sláva sama – což je 

něčím jiným než lehkou párou? – jakýmsi … dýmem?“ (K: 31) 

*„Stroj na slávu, říkáte? … Proč by ne, což vzato kolemdokola, nemáme stroj na páru? – a je snad sláva 

sama o sobě něco jiného než lehká pára? – než jakýsi druh kouře, dýmu?“ (R: 69) 

 



„L´Affichage céleste“ (Nebe jako reklamní návěstí) je povídka přímo 

mistrovská. Opět se jedná o lidský vynález – ohromnou soustavu reflektorů, které 

mohou na nebe vrhat jakékoli obrazy, zejména reklamní povahy. Tento vynález však 

výborně poslouží například také ve volbách, kde bude obraz politika v obrovské 

velikosti promítán na nebe. Text končí prohlášením, že nebe bude konečně k něčemu 

dobré. Povídka plná ironie, nabádající k zamyšlení nad adekvátním využíváním vědy. 

V této povídce je téma zneužívání vědy v honbě za ziskem nejmarkantnější. 

 

*Mais, fort de l´esprit de progrès, de quels problèmes l´Homme ne parviendrait-il pas à trouver la 

solution? (L´affichage céleste: 62) 

*Žijeme však v době netušených pokroků a nutno si přiznat, že není dnes věru záhady, úkolu, s nímž by si 

lidský duch nevěděl rady. (R: 62) 

 

*Il serait oiseux de s´appesantir sur les services, vraiment éminents, qu´une telle découverte est appelée à 

rendre à la Société et au Progrès. (L´affichage céleste: 64) 

*Je naprosto zbytečné příti se o skvělém, opravdu jedinečném významu, jaký bude mít tento vynález pro 

Lidstvo a Pokrok. (R: 63) 

 

Na závěr zde zmíníme ještě povídku „Deux augures“ (Dva augurové). Věda ani 

pokrok nejsou hlavním tématem této povídky, nicméně se v ní narážky na pozitivizmus 

také objevují. 

 

*(…) comme c´est beau la Science! De nos jours cela mène à tout! (Deux augures: 49) 

*(…) není nad Vědu! Za našich dnů vede ke všemu! (K: 19) 

*(…) považme, jak krásná je věda! V naší době máte s ní všude přístup! (R: 50 

 

 Villiersovy povídky nejsou tematicky nikdy jednostranné. Vždy jsou 

komplexem témat, motivů a symbolů, což dokazuje i výše uvedená povídka, kterou se 

budeme podrobněji zabývat v následující části. 



2.2 Kritika měšťácké společnosti 

 

 Měšťák, zneužívající lidských citů a vědy, je velmi častou postavou 

Villiersových povídek. Nyní se budeme zabývat kritikou měšťácké společnosti, jež je 

dalším významným tématem. 

„Vox populi“ (Vox populi) je symbolická povídka o hlouposti davu, marnivosti 

a marnosti dějin, o lidech opojených fanfárami, zvony a dělostřelbou, kteří jsou zmatení 

lichotivými pokřiky. V průřezu dějin, podle střídání vládnoucích sil, oslavují lidé různé, 

i protikladné, vládnoucí síly podle toho, kdo se zrovna nachází u moci. Jen jediný 

člověk, slepý žebrák, je stále sám sebou a vyslovuje dokola tutéž pravdu, což ostatní 

lidé nedokážou. 

 

*Et, lorsque enivré de fanfares, de cloches et d´artillerie, le Peuple, troublé par ces vacarmes flatteurs, 

essaye en vain de se masquer à lui-même son voeu véritable, sous n´importe quelles syllabes 

mensongèrement enthousiastes, le Mendiant, lui, la face au Ciel, (…), continue de crier sa rectification de 

prophète: „Prenez pitié d´un pauvre aveugle, s´il vous plaît!“ (Vox populi: 43) 

*A jakmile se lid, opojen fanfárami, zvony a dělostřelbou a zmaten lichotivými projevy, snaží zakrýt sám 

sobě své skutečné přání jakýmikoli výkřiky neupřímného, lživého nadšení, vztyčí se Žebrák na věčném 

prahu chrámu a s tváří k Nebi, (…), nepřestává vykřikovat svou prorockou prosbu hlasem stále 

žalostnějším, který však – jak se zdá – nese se až ke hvězdám. „Mějte soucit s ubohým slepcem!“ (R: 46) 

 

O všudypřítomné moci peněz, která kazí i ty nejčistší vztahy, vypráví povídka 

„Virginie et Paul“ (Virginie a Pavel). Virginie a Pavel jsou dva mladí milenci, kteří si 

představují společnou, růžovou budoucnost, avšak při rozhovoru jim vždy přijde na 

jazyk jejich budoucí finanční situace a plánují, jak se do budoucna po této stránce 

zabezpečí. Villiers neuvěřitelně, až krutě vykresluje kontrast mezi mladou a čistou 

láskou plnou snů a světem peněz a honbou za nimi: 

 

*C´est un premier rendez-vous! C´est une page de l´idylle éternelle! Comme ils doivent trembler de joie 

l´un de l´autre! Salut, innoncence divine! souvenir! fleurs ravivées! (Virginie et Paul: 97) 

*Je to první dostaveníčko! jedna stránka z věčné idylly! Jak se asi třese radostí hoch i dívka! Buď 

pozdravena, božská nevinnosti! vzpomínko! oživené květy! (K: 47) 

*Je to první schůzka, první dostaveníčko! Taková stránka z věčné idyly! jak se asi oba chvějí radostí! 

Buď pozdravena, dětská nevinnosti! Sladká vzpomínko! Květe znovu rozkvetlý! (R:95) 

 



*„Ah! c´est que papa a fait une affaire, aujourd´hui, une affaire très belle! (…) Alors, comme il était 

content de la journée, je suis resté avec lui pour qu´il me donnât un peu d´argent; et puis je me suis pressé 

pour arriver à l´heure.“ (Virginie et Paul: 97) 

*“Ah! To že papa učinil dnes tak znamenitý obchod! (…) A ježto byl otec tak spokojen s dnešním dnem, 

zůstal jsem u něho, aby mi dal něco peněz; a pak jsem spěchal, abych přišel včas.“ (K: 48) 

*“Ach, to proto, že taťka udělal dnes znamenitý obchod! (…) A protože byl taťka koupí náramně 

spokojen, zdržel jsem se u něho, abych na něm vyloudil nějaké peníze. Nechtěl jsem se zpozdit, a proto 

jsem celou cestu běžel.“ (R: 95) 

 

V povídce „Les demoiselles de Bienfilâtre“ (Slečny de Bienfilâtre) se vše 

obrací naruby, aby nám Villiers ukázal, že nikoli ryzost lidských vztahů, ale prodejnost, 

prostituce ve všech svých formách je chápána jako přirozený a vlastně zcela mravný 

stav společnosti, jako počestnost hodná úcty. Tématem povídky jsou dvě sestry, vážené 

prostitutky Olympie a Jindřiška, kterých si váží celá společnost, protože se živí poctivou 

prací, jsou diskrétní a je na ně spolehnutí. Jednoho dne se však Olympie zamiluje do 

chudého studenta, který jí nedává žádné peníze a ona provozuje „své služby“ v podstatě 

zadarmo. Celá společnost to chápe jako velký hřích a odsuzuje ji za to: 

 

*Bref, elle fit une faute:  – elle aima. (Les demoiselles de Bienfilâtre: 33) 

*Zkrátka, dopustila se strašlivého poklesku – zamilovala se! (R: 25) 

 

Jindřiška se najednou stane vyvrhelem společnosti, a dokonce i vlastní rodiče se 

za ni velmi stydí. V následujícím úryvku mluví Jindřiška o své „zatracené“ sestře: 

 

*„L´on se devait à ses semblables!... une telle conduite… C´était se mettre à dos tous les gens sérieux… 

Un galopin qui ne lui donne pas un radis!... Un vaurien!...  – L´ostracisme qui pesait sur elle… Dégager 

sa responsabilité… Une fille qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins!... qui baye aux grues…, qui, 

naguère encore… tenait le haut du pavé…“ (Les demoiselles de Bienfilâtre: 35-36) 

*„Je třeba mít ohled na lidi!... Takové nezodpovědné počínání… Není divu, že se všichni slušní lidé 

obrátili zády… Uličník, který jí nepodá ani kousek chleba!... Ničema!... Soud lidu o ní rozhodl… Zbavit 

se dobrého bydla…  Děvče, které zakopalo veškeré své štěstí!...  které je podívanou pro hlupáky… jež 

ještě nedávno stálo na výši…“ (R: 27) 

 

 Olympie nakonec umírá v bídě, ve skromném pokoji svého milého, z výčitek 

svědomí a z pocitů viny ze všeho, co rodičům, sestře a celé společnosti způsobila. 



 Tato povídka je plná kontrastů. Ctnost a dobro stojí proti necitelnosti, zlu a 

hříchu. Villiers v ní nešetřil slzami, žalem, smíchem, vztekem a šílenstvím zároveň. 

Výsledkem je nadmíru dynamická povídka. 

Tématem dlouhého a náročného příběhu „Deux Augures“ (Dva augurové) je 

drzý triumf průměrnosti. Povídka o redaktorovi novin, který u sebe v kanceláři přijme 

mladého pana „Neznámého“ v naději, že je to člověk, který neumí psát články a nemá 

ani kapku talentu. Paradoxní povídka končí zklamáním šéfredaktora, jenž opět 

konstatuje, že pan „Neznámý“ talentem oplývá a že opět nenalezl to, co celý život 

hledal. 

 

*“En effet, le bourgeois (qui est l´ennemi de tout et de lui-même) me rétribuera toujours, 

individuellement, pour flatter sa vilenie, mais à une condition! c´est que je lui laisse croire que c´est à son 

voisin que je parle. Qu´importe le style en cette affaire? La seule devise qu´un homme de lettres sérieux 

doive adopter de nos jours est celle-ci: SOIS MÉDIOCRE!“ (Deux augures: 55) 

*“Vskutku, měšťák,  (jenž je nepřítelem všeho, i sama sebe) mne bude vždy odměňovati, individuellně za 

to, že lichotím jeho sprosťáctví, avšak s jednou podmínkou. Totiž, aby se mohl domnívati, že jest to jeho 

soused, o němž mluvím. Co záleží na stylu této věci? Jediným heslem, jež si má za naší doby zvoliti 

vážný spisovatel, je: Buď prostředním!“ (K: 25) 

*“Opravdu, měšťák (který je nepřítelem všeho, ba i sebe sama) bude mě odměňovat vždy individuálně, 

abych pochleboval jeho sprosťáctví, ale s jednou podmínkou! Musím v něm totiž vzbudit zdání, že 

nemluvím o něm, ale o jeho sousedu. Co přitom záleží na slohu? Za našich dnů je nezbytně nutné, aby si 

každý vážný literát osvojil zásadu: Buď průměrný!“ (R: 56) 

 

Jednou z povídek, kde jako hlavní postava vystupuje autor sám (resp. jedna 

z hlavních postav) je „Maryelle“ (Maryella). Prostitutka vypráví Villiersovi příběh o 

tom, jak se zamilovala do jednoho naivního mladíka, který ji opravdu miluje. Svého 

milého prý nepodvádí, je mu věrná v myšlenkách i pocitech, protože své „klienty“ 

opravdově nemiluje, v tu chvíli se stává pouhým svým „obrazem“, je to pro ni jen 

obchod.  

 

*„Très cher, me dit-elle après un assez profond silence, c´est gênant, ce que tu me demandes; mais, vois-

tu bien, nul n´est plus si prodique de soi-même, de nos jours. Et, entre autres, ni toi, ni moi. Les semblants 

de l´amour ne sont-ils pas devenus, pour presque tous, préférables à l´amour même?“ (Maryelle: 271-272) 

*„Můj rozmilý, dáváš mi opravdu trapnou a choulostivou otázku. Ale jak jistě víš, za našich dnů nikdo 

nic ze sebe zbytečně nevydává, hospodárnost je heslo doby. A jako u všech, tak je tomu také u tebe a u 



mne. Což valná většina nás nedává přednost lásce zdánlivé, předstírané před láskou skutečnou a 

opravdovou?“ (R: 252) 

 

Povídka „Les brigands“ (Loupežníci) je celá kritikou měšťácké společnosti: 

 

*Toutefois, se gaussant de la crédulité des masses, nos dignes citadins gardaient le secret pour eux seuls, 

comme ils aiment à garder toutes les choses qu´ils tiennent: ténacité qui, d´ailleurs, est le signe distinctif 

des gens sensés et éclairés. (Les Brigands: 198) 

*Přesto však naši důstojní maloměšťáci, tropící si posměch z lehkověrnosti prostého lidu, ponechali si 

tajemství hezky pro sebe, jak to dělávají ostatně rádi se vším, co dostanou jednou do vlastnictví; tato 

houževnatost je přece příznačná pro všecky lidi takzvaně rozumné a osvícené. (R: 182) 

 

*Les bourgeois sont de joyeux vivants, ronds en affaires. Mais sur le chapitre de l´honnêteté, halte-là! par 

exemple: intègres à faire pendre un enfant pour une pomme. (Les brigands: 200) 

*Měšťáci bývají odjakživa veselá kopa, zvyklí vyřizovat své záležitosti bez dlouhých cavyků; a pokud jde 

o poctivost – považte! – jsou tak úzkostlivě poctiví, že by byli například s to oběsit dítě pro ukradené 

jablko. (R: 184) 

 

Dvě sousedící venkovská městečka, Pibrac a Nayrac, mají přátelský vztah. 

Jednoho dne však šumař z Nayracu nenásilně přepadne a oloupí kostelníka z Pibracu 

(ten mu peníze spíše dobrovolně vydá). Po návratu do svého města všem vypráví, 

s velkou dávkou fantazie, co se mu stalo. Po čase se obyvatelé obou městeček vydávají 

tajně vybrat pachtovné do sousedního města. Při zpáteční cestě se však setkávají, ale je 

už tma, a proto se nepoznávají. Nešťastnou náhodou vyjde výstřel a obě skupiny se ze 

strachu dávají do krvavého boje, až se vzájemně úplně pobijí. Výkřiky zaslechnou 

loupežníci, kteří nedaleko odpočívají. Když dorazí na místo, jsou už všichni měšťáci 

mrtví a loupežníci pouze zabaví kořist: 

 

*Et, comme ses acolytes le considéraient, béants et les pensers en désordre, il montra du doigt les 

cadavres, en ajoutant, avec un frisson, cette parole absurde, mais électrique! – et provenue, à coup sûr, 

d´une expérience profonde, d´une éternelle connaissance de la vitalité, de l´Honneur du Tiers-Etat: „ILS 

VONT PROUVER… QUE C´EST NOUS…“ (Les Brigands: 204) 

*A když se jeho kumpáni na něj udiveně a nechápavě podívali, ukázal prstem na mrtvoly a pronesl 

třaslavě slova, která se snad zdála v první chvíli pošetilá, ale zapůsobila – slova, pramenící z hluboké 

zkušenosti, z důkladné znalosti lidí, z čestné výsady Třetího stavu: „TI DOSVĚDČÍ,… ŽE JSME TO 

UDĚLALI MY!“ (R: 188) 



2.3 Svět hrůzy a krutosti 

 

 V úvahách o Villiersovi de l´Isle-Adam se téměř vždy objevuje jméno Edgara 

Allana Poea. Srovnávací studie o těchto dvou autorech by byla jistě velmi zajímavá 

(nebo snad byla již napsána?). My si pouze troufneme tvrdit, že Poe a Villiers měli 

obdobnou zálibu v námětech. Povídky, v nichž se objevuje hrůza a krutost, představují 

další tematickou skupinu. 

  „La torture par l´espérance“ (Naděje) je strašidelný příběh o rabínovi 

obviněném z lichvy a pohrdáním chudými, který je již přes rok každý den vystavován 

nelidskému mučení ve strašlivém žaláři. Ta největší muka ho však teprve čekají. Pedro 

Arbuez, který ho vězní, sestoupí den před rabínovou smrtí do žaláře, aby mu popsal, jak 

bude jeho smrt příští den probíhat: 

 

*“Vous ferez partie, demain de l´auto da fé: c´est-à-dire que vous serez exposé au quemadero, brasier 

prémonitoire de l´éternelle Flamme: il ne brûle, vous le savez, qu´à distance, mon fils, et la Mort met au 

moins deux heures (souvent trois) à venir, à cause des langes mouillés et glacés dont nous avons soin de 

préserver le front et le coeur des holocaustes.“ (La torture par l´espérance: 322) 

*“Zítra vás čeká autodafé: budete totiž vystaven quemaderu, výhni připomínající věčný Plamen: pálí, jak 

víte, jenom na jistou vzdálenost, synu, a trvá nejméně dvě hodiny (často tři), než nastane smrt, protože 

chráníme čelo a srdce zápalných obětí mokrými, ledovými povijany.“ (H: 15) 

 

 Při odchodu ze žaláře nechá záměrně nezamčené dveře cely, aby dal rabínovi 

možnost úniku a zároveň i naději. K smrti vystrašený obviněný se pouští dlouhými 

chodbami žaláře na cestu za svobodou. Má hrozný strach, ale naděje, že bude volný, ho 

žene dál. Když se konečně dostane ven a radostně se nadechne čerstvého vzduchu v 

noční tmě, octne se v rukách Petra Arbueze, který vše takto zinscenoval jako to nejhorší 

mučení – dal vězni naději na svobodu, kterou pak v okamžiku zmařil. 

 

*Et pendant que rabbi Aser Abarbanel, les yeux révulsés sous les paupières, râlait d´angoisse entre les 

bras de l´ascétique dom Arbuez et comprenait confusément que toutes les phases de la fatale soirée 

n´étaient qu´un supplice prévu, celui de l ´Espérance! Le Grand Inquisiteur, avec un accent de poignant 

reproche te le regard consterné, lui murmurait à l´oreille, d´une haleine brûlante et altérée par les jeûnes: 

(…) (La torture par l´espérance: 327) 

*A zatímco rabín Aser Abarbanel, obraceje pod víčky oči v sloup, chroptěl úzkostí v náručí asketického 

doma Arbueze a chápal nejasně, že všecky proměny toho osudného den byly jen předem promyšlenou 



torturou, mukou spekulující s nadějí, šeptal mu Velký inkvizitor žhavým dechem, zkaženým půsty, 

s přízvukem palčivé výčitky, v očích úlek: (…) (H: 19) 

 

Povídka „Le convive des dernières fêtes „ (Účastník posledních obřadů) se 

v některých svých částech vyrovná hororu. 

 

*Ils furent condamnés d´abord – à se voir arracher toutes les dents par des tenailles, puis à l´enfoncement 

de ces mêmes dents en leurs crânes, rasés à cet effet,  – et ceci de manière à y former les initiales persanes 

du nom glorieux du succeseur de Feth-Ali-shah. (Le convive des dernières fêtes: 123) 

*Nejdříve vyrvali oněm ubožákům kleštěmi všechny zuby a pak jim je natloukli do dohola oholených 

lebek, a to tak, aby tvořily začáteční perská písmena jména nástupce šacha Feth-Aliho. (R: 118) 

 

Hlavní postavou v tomto příběhu je kat, který své povolání až chorobně miluje. 

Cestuje po celém světě, aby mohl vykonávat nejrůznější popravy.  

 

*Il n´avait qu´un rêve, un seul, – plus morbide, plus glacé que toutes les abjectes imaginations du marquis 

de Sade: – c´était, tout bonnement, de se faire délivrer le brevet d´Exécuteur des hautes-oeuvres 

GÉNÉRAL, de toutes les capitales de l´Europe. Il prétendait  que les bonnes traditions et l´habileté 

périclitaient dans cette branche artistique de la civilisation; (…) il espérait (…) arracher aux 

prévaricateurs les hurlements les plus modulés que jamais oreilles de magistrat aient entendus sous la 

voûte d´un cachot. (Le convive des dernières fêtes: 124). 

*Měl a má pouze jednu tužbu, jednu jedinou, jíž je přímo posedlý – a jež je ještě chorobnější a hrůznější 

než všechny hnusné představy zvráceného markýze de Sade: snaží se mermomocí dostat dekret 

popravčího mistra pro všechna hlavní města Evropy. Ve svých ponížených suplikách uvádí, že dobrá 

pověst a úroveň tohoto náročného a uměleckého řemesla je všude v naprostém úpadku a že je zde – tak 

říkajíc – nebezpečí v prodlení; (…) doufá prý  (…), že se mu podaří vynutit z hrdel odsouzených  skřeky 

tak zoufalé, jaké ještě nikdy nezněly pod klenbou žaláře. (R: 119) 

 

Hrůzostrašnost povídky spočívá, kromě naturalistických pasáží s prvky sadismu, 

v tom, že tento kat je hostem uzavřené společnosti na večírku, kde se všichni výborně 

baví a netuší, jakého člověka mají mezi sebou. Až během večírku začíná pravda 

vycházet najevo a lidé jsou vystrašeni. Kat se mezitím zdvořile omluví a odchází, neboť 

musí v šest hodin ráno vykonat svou povinnost – popravu. 

 



*Au sixième coup, tout le monde tressaillit profondément, – et je regardai, pensif, la tête d´un démon de 

cuivre, aux traits crispés, qui soutenait, dans une patère, les flots sanglants des rideaux rouges. (Le 

convive des dernières fêtes: 129) 

*Při šestém úderu jsme se všichni zachvěli – a já se v myšlenkách zahleděl na měděnou hlavu šklebícího 

se démona, podchycujícího krvavé záhyby rudých závěsů. (R: 123) 

 

„A s´y méprendre!“ (Velmi ošidné) je další z povídek, kterou vypráví sám autor 

v roli hlavní postavy. Tématem je sice tyranie peněz, avšak povídka sama je velmi 

strašidelná. Hlavní postava při procházce městem narazí na dům, který vypadá podivně. 

Nejistým krokem vejde dovnitř a spatří velký stůl, kolem něhož nehybně sedí muži 

s rozloženými listinami před sebou. Po několika vteřinách si uvědomí, kde se nachází: 

 

*Et je reconnus, alors, que la maîtresse du logis, sur l´accueillante courtoisie de laquelle j´avais compté, 

n´était autre que la Mort, (A s´y méprendre: 132) 

*I poznal jsem, že paní domu, v jehož pohostinné přijetí jsem doufal, není nikdo jiný než Smrt. (R: 125) 

 

 Z tohoto domu rychle odchází a spěchá na svou obchodní schůzku. Když přijde 

do místnosti plné obchodníků, naskytne se mu v podstatě stejný obraz jako před chvíli 

v onom domě.  

 

*Certes, pour échapper aux obsessions de l´insupportable conscience, la plupart de ceux qui occupaient la 

salle avaient, depuis longtemps, assassiné leurs «âmes», espérant, ainsi, un peu plus de bien-être. (A s´y 

méprendre!: 134) 

*Nebylo pochyby, že většina těch, kdo seděli v této místnosti, zabila už dávno své „duše“, aby se zbavila 

nesnesitelných výčitek svědomí v pevné naději, že jim tak bude líp. (R: 126) 

 

2.4 Únik do světa ideálu, snu 

 

 O Villiersovi již víme, že se snažil uniknout do jiného světa - do světa snu, 

fantazie, iluzí. Tímto způsobem se vypořádával se světem. Vždy hledal skrytý smysl 

věcí a byl si jistý, že v každé věci existuje „to druhé“. Také některé jeho postavy prchají 

do snu a chtějí se oprostit od tíže hmotného světa, aby si mohly užívat čisté lásky. 



Právě o to jde v povídce „Véra“ (Věra). Hlavním tématem je nadpřirozená moc 

lásky, kde sen je reálnější než smrt. Věra stále žije v myšlenkách svého milence až do 

doby, kdy ji on vidí mrtvou ve snu. 

 Hrabě Athol a jeho mladá žena Věra se uzavírají před okolím do svého zámku, 

aby si mohli naplno užívat své lásky. 

 

*Aussi, reconnaissant bien que le monde leur était étranger, ils s´étaient isolés, aussitôt leur union, dans 

ce vieux et sombre hôtel, où l´épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors. (Véra: 20) 

*Proto poznávajíce, že svět jest jim cizí, osamotnili se hned po svém spojení v tomto starém a šerém 

domě, kde houšť zahrad tlumila ruch z venčí. (K: 8) 

*A když pak zjistili, že je svět nechápe, jak by si přáli, odvrátili se od něho brzy po svém sňatku, žili 

v naprostém ústraní v tomto starém, zasmušilém paláci, jehož hustě zarostlé zahrady tlumily úzkostlivě 

jakýkoliv zvuk zvenčí. (R: 34) 

 

*Les sentations se prolongeaient en eux avec une intensité inquiétante. Ils s´y oubliaient eux-même à 

force de les éprouver. (Véra: 20) 

*Jejich pocity se v nich prodlužovaly se znepokojující prudkostí. Zapomínali sebe samých, pociťující je. 

(K: 7) 

*Vášně v nich vřely živelnou, nespoutanou prudkostí, oddávali se jim cele, až pozbývali téměř vědomí. 

(R: 34) 

 

*Là, les deux amants s´ensevelirent dans l´océan de ces joies languides et perverses où l´esprit se mêle à 

la chair mystérieuse! (Véra: 20-21) 

*Tam se oba milenci pohroužili do oceánu oněch unylých a rozrušených rozkoší, kde duch se spojuje 

s tajuplným tělem! (K: 8) 

*Za těmito zvětralými zdmi pohroužili se mladí manželé do víru oné vášnivé, smyslné lásky, při níž se 

duch slučuje tajemně s tělem. (R: 34) 

 

Jednoho dne však Věra náhle umírá, když se oddává té největší rozkoši. Hrabě je 

její smrtí zdrcen a uzavírá se ještě více do svého vlastního světa. Rok žije v představách, 

že jeho milovaná stále žije. Všude po pokoji jsou stále její věci přesně tak, jak je 

zanechala. V den ročního výročí jejího úmrtí vše v domě jakoby ožije. Hrabě vidí Věru 

znovu přijít, jako by se s ním chtěla ještě naposledy rozloučit. 

 

*(…) et que les baisers, mailles brûlantes, les enchaînaient dans une fusion idéale. (Véra, 21) 

*(…) a že polibky, žhavá pouta, je zřetězily v ideálné splynutí. (K., 8) 



*(…) a že je jejich polibky víží žhavými pouty v dokonalý celek. (R., 34) 

 

V tu chvíli však procitne a zděšeně si uvědomí realitu. V této povídce se prolíná 

sen s realitou tak dokonale, že je někdy až těžké je rozlišit. Celá povídka má výrazný 

mystický nádech. 

  

*Leurs lèvres s´unirent dans une joie divine, – oublieuse, – immortelle! (Véra, 27) 

*Jejich rty se spojily v božské, – zapomínající, – nesmrtelné radosti! (K., 14) 

*(…)  jejich rty se spojily v božské – vše zapomínající – nesmrtelné slasti. (R., 41) 

 

2.5 Tajemno a mystika 

 

 V povídce „Véra“ nalezneme nejen téma snu a fantazie, ale také tajemno či 

mystiku. Zejména popisné pasáže ve Villiersových povídkách se vyznačují širokým a 

spontánním lyrizmem plným tajemství a mysticismu. 

 

*Le comte regarda, autour de lui, la robe jetée, le veille, sur un fauteuil; sur la cheminée, les bijoux, le 

collier de perles, l´éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfums qu´Elle ne respirerait plus. Sur le 

lit d´ébène aux colonnes tordues, resté défait, auprès de l´oreiller où la place de la tête adorée et divine 

était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune 

âme avait battu de l´aile un instant; le piano ouvert, supportant une mélodie inachevée à jamais; les fleurs 

indiennes cueillies par elle, dans la serre, et qui se mouraient dans de vieux vases de Saxe; et, au pied du 

lit, sur une fourure noire, les petites mules  de velours oriental, sur lesquelles une devise rieuse de Véra 

brillait, brodée en perles: Qui verra Véra l´aimera. (Véra: 19) 

*Hrabě zřel kolem sebe šat, hozený včera na křeslo; na krbu šperky, šňůru perel, polouzavřený vějíř, 

těžké lahvičky s voňavkami, jichž ona neměla již vdechovati. – Na ebenovém loži s vinutými sloupy, jež 

zůstalo rozestláno, vedle podušky, kde mezi krajkami bylo posud viditelno místo zbožňované a božské 

hlavy, spatřil kapesní šátek, zarudlý od kapek krve, kde její mladá duše jednoho okamžiku zatřepotala 

křídly; otevřený klavír, nesoucí melodii, navždy nedokončenou; indické květy, od ní natrhané 

v sklenníku, jež zmíraly v starých saských vásách a u nohou lože na černé kožešině malé sametové 

orientální trepky, na nichž se třpytilo, vyšito perlami, smavé heslo Věřino: kdo uzří Věru, bude ji 

milovati. (K: 6) 

*Hrabě díval se ložnicí, těkal kolem sebe zasmušilým pohledem. Přes křeslo byly přehozeny šaty, které 

měla Věra včera na sobě; na krbu ležely její šperky, perlový náhrdelník, opodál vějíř zpola rozevřený a 

broušené lahvičky voňavek, jejichž vůni nebude už jakživa vdechovat. Na ebenovém lůžku s točenými 

sloupy, jež bylo dosud rozestláno, vedlo podušky, na níž bylo v záplavě krajek ještě vytlačeno místo, kde 



spočívala její zbožňovaná, nádherná hlava, tam spatřil šátek, zbrocený několika krvavými krůpějemi, 

šátek, o nějž zavadila křídla její mladé duše. Piano bylo otevřeno a zdálo se, že zvučí dosud melodií, jež 

nebude už nikdy dohrána. Sladké indické květiny, které natrhala ve skleníku, vadly ve starých 

míšeňských vázách. U nohou postele stály na černé kožišině drobné turecké pantoflíčky z hebkého 

sametu, na nichž se třpytiloVěřino rozpustilé heslo: Nelze věru nemilovat VĚRU. (R: 33) 

 

O povídce „Virginie et Paul“ (Virginie a Pavel) jsme se již zmínili v kapitole 

„Kritika měšťácké společnosti“. I zde však nalezneme tajemné popisy a pasáže: 

 

*Il fait une nuit d´avril, claire, bleue et profonde. les étoiles semblent d´argent. Les vagues du vent, 

faibles, ont passé sur les jeunes roses; les feuillages bruissent, le jet d´eau retombe neigeux, au bout de 

cette grande allée d´acacias. Au milieu du grand silence, un rossignol, âme de la nuit, fait scintiller une 

pluie de notes magiques. (Virginie et Paul: 95) 

*Je jasná, modrá a hluboká dubnová noc. Hvězdy zdají se stříbrnými. Slabé vlny větru zavanuly nad 

růžemi; listí šumí, sněžný vodotrysk padá na konci akatového stromořadí. za velikého ticha lije slavík, 

duše noci, třpytný déšť čarovných tónů. (K: 46) 

*Je dubnová noc, jasná, vlahá a modravá. Hvězdy se třpytí jako ze stříbra. Slabý větřík vane nad 

rozvíjejícími se růžemi; listí ševelí, na konci vysokého akátového stromořadí rozstřikuje vodotrysk 

chladnou spršku. Uprostřed nesmírného ticha dává pojednou slavík, duše noci, zaznít své čarovné písni. 

(R: 93) 

 

*Un rayon de lune fait voir l´escalier de pierre, derrière la grille, et illumine à demi les vieux saints 

sculptés qui ont fait des miracles et qui, sans doute, ont frappé contre ces dalles leurs humbles fronts 

éclairés par la prière. (Virginie et Paul: 96) 

*Paprsek měsíce osvětluje kamenné schody za mříží a ozařuje zpola staré světce, vytesané z kamene, 

kteří činili zázraky a kteří nepochybně rozbili o dlaždice svá pokorná čela, osvícená modlitbou. (K: 47) 

*Paprsek měsíce ozařuje kamenné schody za mříží a osvětluje matně zvětralé sochy světců, kteří konali 

zázraky a bili do dlaždic pokorným čelem, osvíceným modlitbou. (R: 94) 

 

Tajemná povídka „Duke of Portland“ (Duke of Portland) vypráví o vévodovi, 

který byl kdysi proslavený večírky a společenským životem a jenž se z ničeho nic 

stáhne do ústraní, do temné věže svého zámku. Jednou za čas však uspořádá velkolepou 

hostinu pro své dávné přátele, nikdy se jí však nezúčastní osobně. Zatímco se ostatní 

hosté baví a ze zámku se ozývá smích, vydá se vévoda v doprovodu tajemného průvodu 

směrem k oceánu: 

 



*(…), le visage recouvert d´un masque d´étoffe noire auquel était adaptée une capuche circulaire qui 

cachait toute la tête, s´acheminait, la lueur d´un cigare à la main longuement gantée, vers la plage. 

Comme par une fantasmagorie d´un goût suranné, deux serviteurs aux cheveux blancs le précédaient; 

deux autres le suivaient, à quelques pas, élevant de fumeuses torches rouges. (…) Et l´aspect de cette 

petite troupe laissait une impression aussi glaçante que le cortège d´un condamné. (Duke of Portland, 91-

92) 

*(…), obličej přikryt maskou z černé látky, k níž přiléhala kulatá kapuce skrývající celou hlavu, zapálený 

doutník v ruce s dlouhou rukavicí. jako z fantasmagorie zastaralého vkusu předcházeli ho dva služebníci 

s bílými vlasy: dva jiní ho následovali na několik kroků zdvihajíce kouřící červené pochodně. (…) A 

pohled na tento malý zástup zanechával dojem stejně ledový jako průvod odsouzence. (Z: 13) 

*(…); jeho obličej byl zakryt škraboškou z černé látky, k níž byla připevněna veliká kukla, zahalující 

celou hlavu. V ruce, která vězela v dlouhé rukavici, držel vždy hořící doutník. Jako fantasmagorie 

dávného obyčeje kráčeli před ním a za ním ve vzdálenosti několika kroků čtyři sloužící v bílých 

vlásenkách a nesli nad hlavami rudě čadící pochodně. (…) A pohled na tento nevelký průvod vzbuzoval 

dojem stejně truchlivý jako poslední cesta odsouzencova. (R: 89-90) 

 

 Villiers nechává čtenáře dlouho v napětí, až na úplný závěr vypráví vévodův 

příběh. Na své cestě Orientem se vévoda doslechl o žebrákovi, kterému se každý 

s hrůzou vyhýbal. Vévoda ho ze zvědavosti vyhledal a zjistil, že je posledním nositelem 

velkého antického malomocenství na světe. Vévoda se přesto rozhodl, že bude této 

nákaze čelit, daroval žebrákovi peníze a stiskl mu ruku. Okamžitě se však nakazil, a tak 

se z jeho krásného života stalo ve vteřině čekání na smrt. 

 

*Sur le sable, accoudé à une pierre et, de temps à autre, agité d´un tressaut mortel, l´homme au masque 

mystérieux était étendu dans son manteau. (Duke of Portland: 93) 

*Na písku, opřen o kámen a chvílemi zmítán smrtelným chvěním, ležel člověk s tajemnou maskou na 

svém plášti. (Z: 14) 

*Na písku ležel přes ni člověk v dlouhé pláštěnce a jeho tvář byla zastřena škraboškou a kuklou; opíral se 

o kus skály a chvílemi se zachvěl ve smrtelných křečích. (R: 90) 

 

Sestra Natálie ve stejnojmenné povídce „Soeur Natalia“ (Sestra Natálie) žije 

spokojeným životem v klášteře a plní příkladně veškeré své povinnosti. Jednoho dne se 

však zamiluje, tajně opustí klášter a uteče se svým milencem. Předtím se ještě rozloučí 

s Madonou a u její sochy zanechá svůj závoj a klíč od cely. 



Půl roku žije se svým milencem šťastně, avšak on od ní později uteče za jinou 

dívkou. Natálie se ze zoufalství rozhodne, že spáchá sebevraždu. Předtím se chce ale 

ještě rozloučit s Madonou a vyzpovídat se ze svého hříchu. Tajně se dostane do kláštera: 

 

*Alors, comme les silencieuses larmes de Natalia tombaient sur les pieds de l´Elue Divine, et que la jeune 

fille relevait un regard suprême, chargé d´adieux, vers la Madone, elle tressaillit d´une soudaine extase, 

car elle vit les yeux sacrés qui la regardaient; et les lèvres de la statue s´entrouvrirent; et Celle du Ciel lui 

dit, doucement: (…) (Soeur Natalia: 359) 

*Potom, když tiché slzy Nataliiny padaly k nohám Vyvolené Boží, a když mladá dívka pozdvihla 

poslední pohled, nesoucí s bohem, k Madonně, zachvěla se náhlou extasí, neboť viděla svaté oči, které na 

ni patřily; a rty sochy se pootevřely; a Nebešťanka jí tiše pravila: (…) (Z: 41) 

*Když Natáliiny mlčenlivé slzy padaly na nohy božské Vyvolené, když dívka zdvihla k Madoně poslední 

pohled narozloučenou, zachvěla se náhle v extázi, neboť spatřila, že se na ni ty posvátné oči dívají; a rty 

sochy se pootevřely; a nebeská Matka sladce řekla: (…) (H: 28-29) 

  

 Madona z nenadání na Natálii promluví a prozradí jí, že za ni plnila celý půlrok 

její povinnosti (neboť měla její závoj a klíč od cely), a přitom si nikdo nevšiml, že byla 

Natálie pryč. Může se tedy klidně vrátit zpět do kláštera. 

 

3. Charakteristika stylu Villierse de l´Isle-Adam 

 

3.1 Básnický styl založený na obraznosti 

   

Villiers de l´Isle-Adam psal hlavně prózu (s výjimkou dvou básnických sbírek), 

jeho literární jazyk je však velmi vytříbený a propracovaný. Některé pasáže v jeho 

povídkách se podobají spíše poezii. Zachází s řečí jako s básnickým nástrojem, v jeho 

větách se skrývá mnoho, jsou plné symbolů, ale přesto zní přirozeně. 

Jednou z poloh stylu pro Villierse charakteristickou je obraznost. V povídkách 

se velmi často setkáme s obraznými přirovnáními, některá jsou velmi propracovaná a 

mohou znamenat úskalí při překládání. 

 

*(…) ses longs cils, comme des voiles de deuil (Véra: 18) 

*(…) její dlouhé řasy jako smuteční závoje  (K: 6) 

*(…) její dlouhé řasy (…) jako smuteční roušky (R: 32) 



 

*(…) le mouchoir de batiste dont les gouttes de sang étaient humides et rouges comme des oeillets sur de 

la neige! (Véra: 25) 

*(…) battistového kapesníku, jehož krvavé kapky byly vlhké a rudé jako karafiáty na sněhu! (K: 12) 

*(…) batistový kapesníček, potřísněný krvavými krůpějemi, skvrnami tak vlhkými a rudými, že 

připomínaly karafiáty na sněhu! (R: 39) 

 

*Mais son éventail de deuil palpite, alors, sur son sein, comme l´aile d´un phalène sur une pierre tombale. 

(Sentimentalisme: 161) 

*Ale její smuteční vějíř se pak chvěje jako křídlo nočního motýla na hrobovém kameni. (K: 59) 

*Ale její smuteční vějíř chvěje se jí přitom na ňadrech jako křídlo nočního motýla na náhrobním kameni. 

(R: 149) 

 

*Et sa phrase frappe comme un trait de lumière. (La machine à gloire: 74) 

*A jeho výrok oslní jako paprsek světla. (K: 34) 

*A jeho výrok oslní jako blesk. (R: 73) 

 

*Comme ces larmes de verre, agrégées illogiquement, et cependant si solides qu´un coup de maillet sur 

leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombent en une subite et impalpable poussière si l´on en 

casse l´etrémité plus fine que la pointe d´une aiguille, tout s´était évanoui. (Véra: 28) 

*Vše se rozpadlo jako ony skleněné slzy, nesoustavně seskupené a přece tak pevné, že úder kladivem  na 

jejich silné straně by jich nerozbil, ale rozpadající se v náhlý a jemný prach, rozbijeme-li jejich zakončení, 

jemnější než hrot jehly. (K: 14-15) 

*Všecko vzalo za své jako ony skleněné slzy, jež narovnány na sebe bez ladu a skladu odolají v hromadě 

i ráně kladivem, ale rozpadnou se rázem v hebký prach, rozbijeme-li jejich konec křehčí hrotu jehly. (R: 

41) 

 

Villiersův jazyk je velmi bohatý, v povídkách často nalezneme neobvyklé 

obrazy, které až hraničí s filozofickou polohou stylu: 

 

*Caché, depuis les années séparatrices, au plus profond de votre coeur, un tel souvenir est comme une 

goutte d´essence de l´orient enfermée en un flacon précieux. Cette goutte de baume est si fine et si 

puissante que, si l´on jette le flacon dans votre tombeau, son parfum, vaguement immortel, durera plus 

que votre poussière. (Virginie et Paul: 96) 

*Taková vzpomínka, skrytá v hloubi vašeho srdce od let, co jste se odloučili, jest jako kapka tresti 

z Východu, uzavřená ve vzácné lahvičce. Tato kapka balšámu je tak jemná a tak mocná, že její vůně, 

jaksi nesmrtelná, bude-li lahvička hozena do vašeho hrobu, potrvá déle, než váš prach. (K., 46) 



*Taková vzpomínka, uložená v nejskrytějším koutku vašeho srdce po mnoho let, co jste se neviděli, je 

jako ona kapka tresti z Východu, uzavřena v drahocenné lahvičce. jediná krůpěj tohoto balzámu je tak 

jemná a silná, že kdybychom dali tuto lahvičku s vámi do hrobu, její vůně jaksi nesmrtelná přetrvá prach, 

ve který se rozpadnete. (R., 93-94) 

 

 Součástí Villiersova stylu, založeného na obraznosti je také používání metafor a 

dalších básnických prostředků: 

 

*En ce tourbillon de poussière dorée, (…) (Les amies de pension: 330) 

*V tomto víru zlatého prachu, (…) (Z: 20) 

*(…) v tomto víru zlatistého prachu (…) (H: 8) 

 

*(…) le peuple, baigné d´une poudreuse lumière, encombrait les rues pour voir l´armée. (Vox populi: 39) 

*Zástupy oblité zářícím prachem proudily ulicemi, aby zahlédly vojsko. (R: 43) 

 

*Félicienne fut polaire. (Les amies de pension: 332) 

*Félicienne byla polární. (Z: 23) 

*(…) byla Félicienne jako led. (H: 10) 

 

*(…) sur son visage, un rayonnement de joie subite fit comme scintiller la veloutine. (Les amies de 

pension: 334) 

*(…) na jejím hezkém obličeji zatřpytil se paprsek náhlé radosti. (Z: 26) 

*(…) na hezkém obličeji jí zazářila náhlá radost, jako když se zatřpytí hedvábí. (H: 12) 

 

*Et les visages étaient couleur du temps, les regards sans pensée. (A s´y méprendre: 134) 

*Jejich oči byly vyhaslé a jejich obličej měl barvu šedavé mlhy, převalující se ulicemi. (R: 126) 

 

*Un soleil d´été brisait ses longues flèches d´or sur les toits… (Vox populi: 39) 

*Letní slunce tříštilo své dlouhé zlaté šípy o krovy… (R: 43) 

 

*Un jour blême, une lueur de rêve l´éclairait: des veilleuses, suspendues aux voûtes, bleuissaient, par 

intervalles, la couleur terne de l´air: – le fond lointain n´était que de l´ombre. (La torture par l´espérance: 

323) 

*Padalo na ni bledé světlo, snová zář: lampy zavěšené na klenbě barvily v pravidelných intervalech 

kalnou barvu vzduchu do modra: pozadí v dálce bylo v přítmí. (H: 16) 

 



3.2 Ironie a paradox 

 

Ironický či čistě tragický paradox, hořkost, satira a sarkasmus jsou další 

Villiersovou polohou stylu.  

 

*D´ailleurs, cet hôte du souverain portail n´était pas dénué de tout bien: l´Etat lui avait reconnu le droit 

d´être aveugle. (Vox populi: 40) 

*Ostatně tento host pod chrámovou branou nebyl tak docela chud: Stát přiznal mu právo být slepcem. (R: 

43) 

 

*„Mais moi, monsieur, – moi, qui vous parle, – voici vingt ans que je cherche un homme QUI N´AIT 

PAS DE TALENT!... Entendez-vous?... Jamais je n´ai pu en trouver un. (…) Tout le monde a du talent, 

aujourd´hui, mon cher monsieur; vous tout comme les autres.“ (Deux augures: 48) 

*„A já, pane, – já, jenž tu s vámi mluvím – já dvacet let již hledám člověka, který by neměl talentu! … 

Rozumíte? … Nikdy jsem žádného nenašel! (…) Dnes má každý talent, můj milý pane. Vy právě jako ti 

ostatní.“ (K: 18-19) 

*„Ale já pane, který tady s vámi mluvím, hledám už přes dvacet let marně jen jednoho jediného člověka, 

který by neměl nadání! … Slyšíte? … Veškeré mé dosavadní úsilí bylo však marné. (…) Dnes má, drahý 

pane, kdekdo talent a ani vy neděláte výjimku.“ (R: 49-50) 

 

Na ironii a paradoxu jsou často založené celé povídky, a to hlavně ty, jejichž 

tématem je kritika měšťácké společnosti nebo Villiersův odstup od vědy a pokroku a 

nedůvěra v některé vědecké vynálezy. Tyto povídky se zároveň vyznačují i velkou 

vtipností: 

 

*Ne serait-ce pas de quoi étonner la Grande-Ourse elle-même si, soudainement, surgissait, entre ses pattes 

sublimes, cette annonce inquiétante: Faut-il des corsets, oui, ou non? (L´affichage céleste: 63) 

*Nezmocní se úžas i Velkého Medvěda, až se mu pojednou mezi vznešenými tlapami zaskví tento 

zneklidňující inzerát: Je nutno nosit podprsenky? (R: 63) 

 

Paradox někdy přechází až do krajních sdělení:  

 

*„(…) nous ne lisons que ce que nous sommes décidés à ne jamais publier. On n´imprime que la copie 

dûment illisible.“ (Deux augures: 49) 

*„ My nečteme, než co jsme odhodláni nikdy netisknouti. Tiskneme pouze rukopis náležitě nečitelný.“ 

(K: 20) 



*„U nás se čte jen to, co nechceme jakživi uveřejnit. Tiskneme jedině rukopisy naprosto nečitelné.“ (R: 

51) 

 

3.3 Filozofické polohy ve stylu 

 

 Již jsme se zmínili, že Villiers byl obdivovatelem a vykladačem Hegelovy 

metafyziky. Filozofické myšlení mu tedy nebylo cizí. I v jeho povídkách nalezneme 

filozofické pasáže. Filozofická poloha je tedy další charakteristikou Villiersova stylu.  

 

*La certitude de tous les objets s´envola subitement. (Véra: 28) 

*J i s t o t a všech věcí rychle odlétla. (K: 14) 

*Vše, co bylo, mžikem pominulo. (R: 40) 

 

*Ah! les Idées sont des êtres vivants! (Véra: 27) 

*Ah! Myšlenky jsou živoucí bytosti! (K: 13) 

*Och! Myšlenky jsou nadány skutečným životem! (Reindl: 40) 

  

Autor někdy užívá abstraktního stylu, díky němuž se snaží dostat k podstatě 

věci. Příkladem je povídka Sentimentalisme, která se celá odehrává jako filozofická 

rozprava mezi mladou dívkou a umělcem: 

 

*„Ne vous semble-t-il pas, mon ami, lui dit-elle, que, sans cesse agités d´impressions artificielles et, pour 

ainsi dire, abstraites, les grands artistes – comme vous – finissent par émousser en eux la faculté de subir 

réellement les tourments ou les voluptés qui leur sont dévolus par le Sort! Tout au moins traduisez-vous 

avec une gêne, – qui vous ferait passer pour insensibles – les sentiments personnels que la vie vous met 

en demeure d´éprouver.“ (Sentimentalisme: 152) 

* Nezdá se vám, příteli, pravila, že jsouce stále rozechvíváni umělými a abych tak řekla, abstraktními 

dojmy, velcí umělci – jako vy – nakonec otupí v sobě schopnost zakoušeti skutečně trýzně nebo rozkoše, 

jež jim jsou Osudem souzeny? Alespoň projevujete s nuceností – jež činí, že se zdáte necitelnými – 

osobní city, jež vám život dává pociťovati.“ (K: 51) 

*Nezdá se vám, milý příteli,“ zahovořila, „že velcí umělci – mezi něž počítám i vás – jsou-li stále 

vzněcováni umělými a jaksi abstraktními dojmy, otupí pak v sobě jakoukoli schopnost prožívat skutečně 

utrpení nebo rozkoše, které jim Osud sesílá? Alespoň své osobní pocity, které vám dává život, projevujete 

s nuceností, takže se zdá, jako byste byli necitelní.“ (R: 152) 

 



3.4  Villiersovy „krajní polohy“ 

 

 Villiersův styl je velmi dynamický. Nalezneme v něm vtipné, odlehčené pasáže, 

ale také extrémní výroky či popisy. Někdy máme pocit, že ze sebe autor při psaní určité 

pasáže vydává úplně vše, jako by to bylo to poslední, co ve svém životě napíše. Právě 

v těchto „krajních polohách“ je nejlépe vidět propracovanost a dokonalost Villiersova 

literárního jazyka. 

 

*Un amant! Pour le plaisir! Sans rien gagner! Là était le crime. (Les demoiselles de Bienfilâtre: 37) 

*Měla milence pro potěchu, A nic z něho neměla! Nic, zhola nic, pranic! To byl hřích, smrtelný hřích! 

(R: 28) 

 

*Obéir? … Continuer de les servir sans tenir compte de la Mort? – Quelle étrange idée! ... Tiendrait-elle 

une nuit? … Demain, demain, hélas! … Ah! qui savait? Peut-être! … – Projet sacré, après tout! – De quel 

droit réfléchissait-il? (Véra: 23) 

*Poslechnouti? … Dále jim sloužiti bez zřetelu k Smrti? Jaká to podivná myšlenka! … Potrvá jednu noc? 

… Zítra, zítra, běda! … Ach! kdo ví? … Snad! … Jinak posvátný úmysl – jakým právem uvažoval? (K: 

10) 

*Poslechnout? … Obsluhovat je oba, jako kdyby byla hraběnka naživu? … Jaký to ztřeštěný nápad! … 

Přetrvá taková pošetilost, takový vrtoch vůbec noc? … A co zítra, zítra, běda! … Ach, kdo ví? … Snad! 

… Co na tom, je to bláznovství! – Kdo mu dovolil o tom rozumovat? … (R: 36) 

 

*Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où, le matin même, il avait 

couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes, en des flots de batiste, sa dame de volupté, 

sa palissante épousée, Véra, son désespoir. (Véra: 18) 

*Potáceje se, stoupal vzhůru po bílých schodech, vedoucích k oné komnatě, kde téhož rána byl položil do 

rakve a zasypal fialkami v proudech závojů svou paní vášně, svou blednoucí ženu, Věru, svou beznaději. 

(K: 5) 

*Nejistým, podlomeným krokem bral se vzhůru po bílých schodech, vedoucích do komnaty, kde dnes 

ráno uložil do rakve, potažené sametem a posypané fialkami, svou největší radost, své nesmírné 

zoufalství, svoji zsinalou choť Věru, zahalenou v bělostné závoje. (Reindl: 31) 

 

 Ve Villiersových povídkách často nalezneme opozici Života a Smrti. Tato 

opozice není ani tak jedním z hlavních témat povídek jako spíše součást Villiersova 

stylu. Jedná se vlastně o další „krajní polohu“: 

 



*La Mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s´était évanouie en des joies si 

profondes, s´était perdue en de si exquises étreintes, que son coeur, brisé de délices, avait défailli: ses 

lèvres s´étaient brusquement mouillées d´une pourpre mortelle. (Véra: 18) 

*Náhlá Smrt udeřila bleskem. Poslední noci jeho milovaná zemdlela v radostech tak hlubokých, 

pohroužila se do objetí tak rozkošných, že její srdce, zlomené strastí, zmíralo: rty její se zrosily náhle 

smrtelným nachem. (K: 5) 

*Náhlá smrt vyrvala mu ji z náruče. Včera v noci padla pojednou do mdloby z nesmírné rozkoše, již 

prožívali; oddala se mu s takovou vášní, až jí srdce puklo, vysíleno tolikerou slastí. Její krásné rty zrosily 

se znenadání smrtelným vlhkem; (…) (Reindl: 32) 

 

*La Mort n´est une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux; mais la Mort, et les 

Cieux, et la Vie, pour elle, n´était-ce pas leur embrassement? (Véra: 26) 

*Smrt je konečnou událostí jenom pro ty, kdo doufají v Nebe; ale nebyly-liž pro ni Smrtí a Nebem a 

Životem jejich objetí? (K: 13) 

*Smrt je skutečností toliko pro lidi doufající v Nebe; ale co Ona, zda neměla Smrt, Nebe i Život pouze 

v jeho náručí? (R: 40) 

 

*(…) et que le grand Songe de la Vie et de la Mort entre´ouvrît un moment ses portes infinies! (Véra: 27) 

*(…) a aby veliký Sen Života a Smrti pootevřen na okamžik své věčné brány! (K: 13) 

*(…) a aby nesmírný Sen Života a Smrti pootevřel na chvíli veřeje své odvěké brány. (R: 40) 

 

Na závěr ještě dodáme, že tzv. krajní polohy ve stylu jsou součástí nejen 

vyprávěcích pasáží, ale také přímé řeči postav: 

 

*„Que veux-tu! Je l´AIME!“ ce qui montre qu´après tout l´on n´est pas de bois. (Les amies de pension: 

331) 

*„Co chceš! já ho m i l u j i!“, což ukazuje, že o s t a t n ě nejsme ze dřeva. (Z: 22) 

*„A proč ne, miluji ho“, což ukazuje, že člověk není koneckonců ze dřeva. (H: 9) 

 

*„– Hein?... mais il me semble que vous cherchez la petite bête en ce que je dis, monsieur?“ (Deux 

augures: 57) 

*  – Jak? mně se zdá, že hledáte v mých slovech malé hlouposti?“ (K: 27) 

*„Oho! … zdá se mi, pane, že shledáváte v mých slovech jakýsi malý nesmysl?“ (R: 58) 

 

 



4. Závěr 

 

Villiers zachází se slovem velmi promyšleně. Volbu výrazů nebere na lehkou 

váhu. Mistrovská dokonalost jeho stylu je patrná také v přímé řeči postav: 

 

*„Vous êtes le figuier rétif qui, trouvé tant de fois sans fruits, encourt d´être séché… mais c´est à Dieu 

seul de statuer sur votre âme.“ (La torture par l´espérance: 322) 

*„Jste nepoddajný fíkovník, který byl tolikrát shledán bez plodů, že je tu nebezpečí, aby neuschl… ale je 

toliko na Bohu, aby rozhodl o vaší duši.“ (H: 15) 

 

Způsobem práce a posedlostí přesností vyjádření připomíná Villiers svým 

přístupem ke stylu Flauberta, Maupassanta, a hlavně Baudelaira (jeho opozice krása – 

krutost, krása – smrt atd.).  

Kruté povídky jsou plné idealizmu, který spojuje dohromady sen o nereálnu, 

avšak přesto s trochou realismu a určitou formou duchovna. Villiers nabízí čtenáři svět 

v jeho podivnosti i nadpřirozenosti a využívá k tomu hlavně ironie, paradoxu a 

obraznosti. Tím často dochází k dvojsmyslnostem a každá povídka na závěr zanechává 

v čtenáři určitou pochybnost a nejistotu. Autor v povídkách vlastně neguje vše 

ušlechtilé a krásné. 

 Smysl v povídkách je často „krutě“ posunut až k ironickému opaku původního 

významu, takže hranice mezi komickým a vážným je zde velmi úzká. 

Villiers přesto zůstává dokonale objektivní, v povídkách nenalezneme žádnou 

subjektivní psychologii, či stopy po „osobním“ mínění nebo polemickém postoji. 

Na závěr si dovolíme poznamenat, že Villiers de l´Isle-Adam byl nejen ve 

výběru témat, ale také v práci s jazykem nadčasový. Na rozdíl od Baudelaira, o kterého 

se vedly spory, zůstal Villiers v pozadí a byl, podle nás neprávem, ve francouzské 

literatuře konce devatenáctého století opomíjen. 



KAPITOLA III: KRUTÉ POVÍDKY V ČESKÝCH PŘEKLADECH 

 

1. Úvod 

 
Villiersovy Kruté povídky byly od svého vzniku roku 1883 představeny českému 

čtenáři celkem čtyřikrát, tedy ve čtyřech různých výborech. Vůbec první překlad 

pořídila Marie Kalašová v roce 1906, po ní následovaly výbory Květoslava Zatloukala 

(1911), Oskara Reindla (1968) a Josefa Heyduka (1969).2 

 Translatologickou srovnávací analýzu existujících překladů Krutých povídek, jež 

je předmětem této kapitoly, však nemůžeme provádět na jedné vybrané povídce, neboť 

ve výše uvedených výborech nenalezneme jedinou společnou povídku. Zvolili jsme 

tedy následující postup: na jedné vybrané povídce budeme analyzovat překlad K. 

Zatloukala a J. Heyduka a tyto překlady navzájem porovnáme a zhodnotíme. Totéž 

učiníme s překlady M. Kalašové a O. Reindla, které zhodnotíme na základě analýzy jiné 

přeložené povídky. Soustředíme se na charakteristické rysy Villiersova stylu (přičemž 

budeme vycházet hlavně z poznatků z předchozí kapitoly) a jejich převod do češtiny 

zmíněnými překladateli. Na dvou vybraných povídkách tedy zhodnotíme metody a 

přístupy všech čtyř překladatelů. 

 

2. Srovnání překladů Josefa Heyduka a Květoslava Zatloukala 

 

Pro kritiku překladů J. Heyduka a K. Zatloukala jsme zvolili povídku Les 

amies de Pension (Přítelkyně z penzionátu). Hlavními postavami příběhu jsou dvě 

dívky Félicienne a Georgette, které spolu od dětství vyrůstají v penzionátu s dobrou 

pověstí. Zde se z nich stanou přítelkyně „na život a na smrt“. V osmnácti letech musejí 

penzionát opustit. Jejich rodiče přišli o veškeré jmění, a proto je nutné, aby se dívky o 

sebe postaraly samy. Po zvážení všech možností si nakonec jako nejsnazší způsob 

obživy volí prostituci. V tomto povolání je důležité mít ve svém okolí muže, který 

nebude pouhým platícím zákazníkem, ale spíše „srdeční záležitostí“. Félicienne i 

                                                 

2 O problému s určením skutečně prvních vydání českých výborů jsme se již zmínili v kapitole I (5.2 
Překlady Krutých povídek). Pracujeme tedy s vydáními, která jsou dostupná a o nichž bezpečně víme, že 
existují. 



Georgette takového „milého“ měly. Jádrem povídky je konflikt mezi oběma děvčaty, 

kdy je Georgette spatřena ve společnosti „milého“ Félicienne. Pro Félicienne je to 

nejhorší rána, jakou jí mohla její milovaná přítelkyně zasadit. Jejich důvěrný a 

dlouholetý vztah se rázem rozplynul. Nakonec se ale vše urovná, když Félicienne zjistí, 

že Georgette dostala za své služby poskytnuté „milému“ Félicienne řádně zaplaceno. 

Pro Georgette znamenal jen obyčejného platícího zákazníka. Dlouholeté přátelství bylo 

obnoveno. 

 V translatologické srovnávací analýze se nejprve zaměříme na překlad Josefa 

Heyduka, i když jsme si vědomi, že z obou překladů jde o text novější. Po přečtení a 

rozboru Zatloukalova překladu jsme totiž došli k závěru, že je na mnoha místech 

nesrozumitelný. Budeme tedy vycházet z překladu J. Heyduka, jejž na některých 

místech doplníme o zdařilá nebo z pohledu dějin překladu nějakým způsobem zajímavá 

řešení řešení K. Zatloukala. Na závěr se podíváme na problémy, které jsou pro starší 

překlad typické. 

 

2.1 Villiersova přesnost vyjádření v překladech 

 

Villiersův styl je velmi propracovaný. Autor zachází s jazykem promyšleně, 

nikdy nevolí slova náhodně, každý výraz, který ve své povídce použije, má určitou váhu 

a důležitost. Villiers má tedy, jak jsme již uvedli, mnoho společného s Maupassantem – 

na minimálním prostoru dokáže vyjádřit maximum. Celá povídka je přímo nabitá 

významem, zároveň však působí velmi lehce a přirozeně. Z toho vyplývá, že překlad 

takového textu je velmi obtížný a je třeba mu věnovat mnoho pozornosti. Překladatel 

musí důkladně, přesně, ale také opatrně volit jednotlivé výrazy, a zároveň zachovat 

rytmus a konzistentnost celku.  

Propracovanost Villiersova stylu a pečlivou volbu každého slova v celé povídce 

je výhodnější demonstrovat na delším úseku textu. Pouze tak bude možné posoudit, zda 

byl tento rys Villiersova stylu dodržen i v překladech. Proto zde přetiskujeme dva větší 

úryvky z povídky Les amies de pension, které podrobněji okomentujeme. Nejprve se 

podíváme na úplný začátek povídky, neboť způsob, jakým autor otevírá děj, se nám jeví 

jako velmi důležitý. 

 



*Filles de gens riches, Félicienne et Georgette furent insérées, tout enfants, en ce célèbre pensionnat tenu 

par Mlle Barbe Désagrémeint. 

 Là,  – bien que les dernières gouttes de lait du sevrage transparussent encore sur leurs lèvres, – 

une conformité de vues, touchant les riens sacrés de la toilette, les unit, bientôt, d´une amitié profonde. 

Leurs âges similaires, leur charme de même genre, la parité d´instruction sagement restreinte qu´elles 

reçurent ensemble cimentèrent ce sentiment. – D´ailleurs, ô mystères féminins! tout de suite, à travers les 

brumes de l´âge tendre, elles s´étaient reconnues d´instinct, comme ne pouvant se porter ombrage.  

 De classe en classe, elles ne tardèrent pas à notifier, par mille nuances de maintien, l´estime 

laïque d´elles-mêmes qu´elles tenaient des leurs: le seul sérieux avec lequel elles absorbaient leurs tartines 

au goûter, l´indiquait. En sorte que, presque oubliées de leurs proches, elles atteignirent, à peu près 

simultanément, la dix-huitième année, sans qu´aucun nuage eût jamais troublé l´azur de cette sympathie, 

– que, d´une part, solidifiait l´exquis terre à terre de leurs natures, et que, d´autre part idéalisait, s´il se 

peut dire, leur «honnêteté» d´adolescentes. 

 Soudainement, la Fortune ayant conservé son déplorable caractère versatile et rien n´étant stable 

ici-bas, même dans les temps modernes, l´Adversité survint. Leurs familles, radicalement ruinées, en 

moins de cinq heures, par le Krach, durent les retraire, à la hâte, de la maison Désagrémeint, où, 

d´ailleurs, l´éducation de ces demoiselles pouvait être considérée comme achevée. (Les amies de pension: 

328-329) 

 

Na začátku povídky představuje Villiers čtenářům hlavní postavy příběhu a 

jejich velmi důvěrný vztah. Villiers nemusel dlouze líčit, co vše spolu děvčata prožila, a 

vyprávět jejich společné historky, aby bylo čtenáři jasné, jak hluboké pouto mezi nimi 

existuje. Stačilo mu pouze několik vět a výrazů, jimiž bylo řečeno vše. Např. conformité 

de vues, touchant les riens sacrés de la toilette, les unit, bientôt, d´une amitié profonde, 

nebo tout de suite, à travers les brumes de l´âge tendre, elles s´étaient reconnues 

d´instinct, comme ne pouvant se porter ombrage. 

 

Podívejme se nyní na překlad Josefa Heyduka a sledujme zejména to, zda se mu 

podařilo zachovat Villiersovu přesnost a srozumitelnost vyjádření, a zároveň lehkost 

stylu.  

 

*Félicienne a Georgette, dcery bohatých rodičů, byly ještě jako malé děti zapsány do proslulého 

penzionátu, který vedla s velikou pečlivostí, ba úzkostlivostí slečna Desagrémeintová. 

Ačkoli jim ještě na rtech prosvítaly poslední mléčné kapky po odstavení, shodovaly se 

v názorech na posvátné nicotnosti a to je brzy spojilo hlubokým přátelstvím. Jejich stejný věk, kouzlo 

téhož druhu, moudře omezené vzdělání, které se jim stejnou měrou dostalo, tento cit jen utužily. Ostatně 



– ó ženské tajemství! – poznaly se ihned instinktivně v mlhách útlého věku, cítíly, že k sobě nemohou mít 

nedůvěru. 

 Jak postupovaly ze třídy do třídy, dávaly brzy v tisícerých odstínech najevo světskou úctu 

k sobě, to si přinesly z domova. Bylo to vidět už jenom na tom, s jakou vážností pojídaly při svačině 

namazané krajíce. Jejich rodiče na ně skoro zapomněli, a tak dosáhly téměř současně osmnácti let, aniž 

kdy jediný mráček zakalil blankyt té sympatie – z jedné strany ji upevňovala vybraná přízemnost jejich 

povah, z druhé ji idealizovala, můžeme-li tak říci, „počestnost“ dospívajících děvčat. 

 Protože si Štěstěna uchovala svůj žalostný, vrtkavý ráz a nic na tomto světě není stálého ani 

v moderní době, přikvačilo najednou neštěstí. Jejich rodiny, zruinované za necelých pět hodin krachem, 

musily je vzít spěšně z penzionátu slečny Desagrémeintové – výchovu slečen v ústavě bylo možno 

ostatně považovat za ukounčenou. (H: 7-8) 

 

 Ačkoliv je Villiersův text na překlad obtížný, vypadá to, že si s ním v tomto 

úryvku celkově J. Heyduk dobře poradil. Zachoval celkový propracovaný styl a text 

zároveň působí docela plynule. 

 

 Zda však byl Heyduk důsledný v přesnosti vyjádření, si ukážeme na 

následujícím příkladě. Podívejme se na překlad věty, která v originále zní:  

 

*De classe en classe, elles ne tardèrent pas à notifier, par mille nuances de maintien, l´estime laïque 

d´elles-mêmes qu´elles tenaient des leurs: le seul sérieux avec lequel elles absorbaient leurs tartines au 

goûter, l´indiquait. (Les amies de pension: 328) 

 

Tato věta je typickým příkladem propracovanosti Villiersova stylu. Skrývá se 

v ní ironie, ale i určitá stylistická a významová vyhrocenost. Při překladu druhé části 

této věty se vyskytuje problém s překladem slova absorbaient. Jedná se o obecné 

sloveso, bez plného významu. V češtině je tedy nutné najít jiný výraz, který by danou 

skutečnost vystihl. Heyduk si poradil s překladem takto:  

 

*Jak postupovaly ze třídy do třídy, dávaly brzy v tisícerých odstínech najevo světskou úctu k sobě, to si 

přinesly z domova. Bylo to vidět už jenom na tom, s jakou vážností pojídaly při svačině namazané 

krajíce. (H: 7) 

 



Sloveso pojídat je určitým řešením, avšak zdá se nám, že spojení pojídat při 

svačině působí poněkud krkolomně. Navrhujeme například civilnější výraz svačit. 

Těchto obecných pojmenování se v textu originálu vyskytuje mnoho. 

Další úryvek, který nám poslouží k podrobnější analýze Heydukova překladu, 

pochází z části povídky, kde se schyluje k narušení vztahu mezi Félicienne a Georgette 

a ke zničení dlouholetého přátelství. Navíc se jedná o pasáž, ve které je vysvětlován 

ústřední pojem povídky, «ami de coeur». Vystihnout tento pojem v češtině bude tedy 

velmi důležité.  

 

*En ce tourbillon de poussière dorée, et quoique leurs occupations les obligeassent, par convenance, de 

vivre séparées, Félicienne et Georgette devaient fatalement se rencontrer! Oui: c´était inévitable. Eh bien! 

leur amitié, loin de s´atténuer de ce changement d´existence, s´en renforça, tout au contraire. En effet, 

même au plus fort des étourdissements du monde, on aime à se retremper, de temps en temps, en quelque 

chose de pur et d´honnête: et ce quelque chose, elles l´obtenaient, entre elles, par le simple échange d´un 

regard d´autrefois tout chargé des innoncents souvenirs de leur jeune âge à l´Institution Désagrémeint; – 

noble et chaste illusion dont l´inaliénable trésor consolidait leur sympathie. 

 L´impression qu´elles puisaient en ce respectif regard leur procurait, – par son contraste, et à 

volonté, – un doucereux piment de mélancolie où toutes deux resavouraient au moins un arrière-goût de 

cette estime laïque d´elles-mêmes qui leur était foncière; bref, chacune en ressentait «qu´on n´était pas les 

premières venues». 

 L´une et l´autre s´étaient, bien entendu, choisi, dès le principe, ce qu´on appelle un «ami de 

coeur», cette chose sacrée, sise, en soi, plus haut que toutes questions vénales. Lorsque, en effet, on a tant 

d´acquéreurs, il est si doux de se reposer, de se ressaisir en quelqu´un de gratuit! C´est d´une mode bien 

touchante. – A vrai dire, Georgette, non plus que Félicienne, – que Félicienne surtout! – ne tenaient guère 

à ces préférés, chacun d´eux n´étant, au fond, qu´une sorte d´interlope moitié de proxénète: – mais, tout 

pesé, ces deux jeunes boulevardiers, en leur élégance utile, conféraient à nos inséparables un brevet de 

faiblesse attrayante qui en complétait la séductive morbidesse. Un «ami de coeur», en effet, rasseoit, dans 

l´Opinion, toute femme de moeurs un peu libres. On s´entend dire: «Comment! tu es encore avec un tel?» 

et l´on répond: «Que veux-tu! je l´AIME!» ce qui montre qu´après tout l´on n´est pas de bois. Enfin, 

l´«ami de coeur» est, au moral, pour une semi-sérieuse, ce qu´est, au physique, un «joli homme» au bras 

duquel on se promène: cela fait partie de la toilette. (Les amies de pension: 330-331) 

 

Zde přetiskujeme Heydukův překlad uvedené pasáže: 

 

*Třebaže jejich nové zaměstnání nutilo Félicienne a Georgette žít ze slušnosti odloučeně, měly se v tom 

víru zlatistého prachu osudově setkat. Ano: bylo to nevyhnutelné. Nuže, jejich přátelství tou životní 



změnou nijak neochablo, naopak zesílilo. Opravdu, i v největším omámení, jaké nám uchystá svět, rádi se 

občas znovu osvěžíme něčím čistým, poctivým: a toho něčeho dosáhly prostou vzájemnou výměnou 

dávných pohledů, plných nevinných vzpomínek na jejich mladý věk v ústavu slečny Desagrémeintové – 

ušlechtilá, cudná iluze, jejíž nezcizitelný poklad upevňoval jejich sympatie.  

 Pocit, který čerpaly z těchto vzájemných pohledů, byl pro ně svým kontrastem a libovolným 

množstvím jakýmsi slaďoučkým, melancholickým kořením, v němž obě dvě znovu vychutnávaly aspoň 

pachuť té světské úcty k sobě samým, která v nich byla hluboce zakotvena; zkrátka, každá cítila, že není 

„první, která se namane“. 

 Jedna i druhá si ovšem od samého začátku vybraly to, čemu se říká „miláček“, tu posvátnou věc, 

která stojí sama sebou výš než všecky otázky spojené s prodejným řemeslem. Opravdu, když máme tolik 

platících klientů, je tak sladké odpočinout si, vzpamatovat se u někoho, kdo neplatí. To je velmi dojímavá 

móda. Po pravdě řečeno, Georgette stejně jako Félicienne – a Félicienne obzvlášť! – nelpěly na těchto 

favoritech, protože to jsou ve skutečnosti jen pochybní chlapi, napůl kuplíři: když se však všecko dobře 

zváží, dávali ti dva mladí bulvární šviháci se svou užitečnou elegancí našim nerozlučným přítelkyním 

vysvědčení přitažlivé slabosti, která doplňovala jejich svůdnou pružnost. „Miláček“ opravdu upevňuje ve 

veřejném mínění postavení každé ženy poněkud volných mravů. Říkají si: „Co, ty žiješ pořád ještě 

s takovým?“ a druhá odpoví: „A proč ne, miluji ho,“ což ukazuje, že člověk není koneckonců ze dřeva. 

Zkrátka, „miláček“ je v morální sféře „hezký muž“, s nímž se zavěšeny procházíme; je to část toalety. (H: 

8-9) 

 

Z tohoto úryvku jsme vybrali několik příkladů. Po jejich analýze se opět ukáže, 

zda byl Heyduk důsledný v přesnosti vyjádření. 

 Podívejme se nejprve na překlad ústředního „termínu“ povídky. Již jsme se 

zmínili, že jádrem konfliktu mezi Félicienne a Georgette je tzv. «ami de coeur». Tato 

osoba je pro prostitutku v podstatě svatá. V povolání, v němž nejde o lásku ani o city, 

povyšuje existence tzv. «ami de coeur» prostitutky na ženy, které dokážou milovat. 

Proto je nutné, aby překlad tohoto „termínu“ přesně vyjadřoval osobu, která je 

prostitutce drahá, a liší se od platícího zákazníka. Heyduk navrhl překlad „miláček“. 

Tuto volbu nepovažujeme za příliš šťastnou. Ve výše zmíněném kontextu se nám tento 

překlad jeví jako poněkud povrchní a význam spojení je oslaben. „Miláček“ bohužel 

neevokuje onu „srdeční“ záležitost. Vzhledem k tomu, že význam spojení «ami de 

coeur» je opravdu jádrem celé povídky, považujeme jeho překlad v podání J. Heyduka 

za výraznější nedostatek. 

 Dalším příkladem, kde je obtížné vystihnout přesný výraz Villiersova vyjádření, 

je překlad neurčitého a abstraktního slovesa retremper ve větě: 



 

*(…) on aime à se retremper, de temps en temps, en quelque chose de pur et d´honnête (…) (Les amies 

de pension: 330) 

 

Heyduk si s tímto problémem však v tomto případě poradil opravdu velice 

dobře: 

 

*(…) rádi se občas znovu osvěžíme něčím čistým, poctivým (…) (H: 9) 

 

 Sloveso osvěžíme považujeme za výborné řešení, neboť přesně vystihuje 

Villiersův styl. 

Následující řešení J. Heyduka, která zde uvedeme, nepatří mezi nejzdařilejší. 

V některých případech zvolil Heyduk nepřesné vyjádření, jindy došlo dokonce 

k významovému posunu: 

  

*(…) noble et chaste illusion (…) (Les amies de pension: 330) 

*(…) ušlechtilá, cudná iluze (…) (H: 9) 

 

Zde se nám jeví jako mnohem zdařilejší překlad K. Zatloukala: 

 

*(…) vznešená a neposkrvněná illuse (…) (Z: 21) 

 

 K významovému posunu došlo v následujícím případě: 

 

*C´est d´une mode bien touchante. (Les amies de pension: 330) 

*To je velmi dojímavá móda. (H: 9) 

 

 Doslovnost v tomto překladu je zřejmá. Problémem je zde slovo mode, které 

nese několik významů. Vzhledem ke kontextu není český ekvivalent móda správný. 

Výše uvedený překlad J. Heyduka nedává v daném kontextu smysl. Najít vhodné řešení 

je opravdu obtížné. Navrhujeme například tyto možnosti překladu: To dokáže člověka 

povznést/povzbudit/pozvednout. 

 



K dalšímu významovému posunu došlo při překladu následujícího slovního 

spojení: 

 

*(…) la séductive morbidesse. (Les amies de pension: 331) 

  

Pro Villierse typické spojení podstatného jména s přívlastkem, kdy celek vytváří 

zajímavý a originální obraz. Jedná se tedy o tu součást Villiersova stylu, která je velmi 

obtížná na překlad. Překladatel se musí snažit zachovat zajímavost a sílu obrazu. 

Heydukův překlad zní takto: 

 

*(…) jejich svůdnou pružnost. (H: 9) 

 

 Domníváme se, že tento překlad není přesný a v daném kontextu nedává příliš 

smysl. Vhodný překlad tohoto spojení by byl podle nás například nenucená svůdnost. 

 A konečně bychom zde rádi ještě uvedli Heydukův překlad závěru námi 

vybraného většího celku: 

 

*Enfin, l´«ami de coeur» est, au moral, pour une semi-sérieuse, ce qu´est, au physique, un «joli homme» 

au bras duquel on se promène: cela fait partie de la toilette. (Les amies de pension: 331) 

 

 Na první pohled je jasné, že úskalí v překladu této věty se nachází v opozici au 

moral a au physique. J. Heyduk zvolil překlad těchto výrazů slovem sféra, který nám 

nepřipadá příliš vhodný. Celkový překlad působí neobratně a nepřirozeně: 

 

*Zkrátka, „miláček“ je v morální sféře pro položenu tím, čím je ve fyzické sféře „hezký muž“, s nímž se 

zavěšeny procházíme; je to část toalety. (H: 9) 

 

 Také Heydukův výraz položena není nejšťastnější volbou. Dochází zde 

k významovému posunu. Navrhujeme například rozšíření tohoto výrazu na žena 

z polosvěta. 

Ačkoliv jsme zde na závěr uvedli několik dílčích nedostatků Heydukovy práce, 

považujeme jeho překlad jako celek v podstatě za zdařilý, vzhledem k obtížnosti 

překladu Villiersova stylu. Místy je sice Heyduk nepřesný ve vyjádření, ale celkový text 



je plynulý, konzistentní a srozumitelný, jak jsme ukázali na překladech dvou větších 

celků. 

Překlad K. Zatloukala podle nás nedosahuje takové kvality jako překlad J. 

Heyduka. Nalezneme v něm sice několik zdařilých dílčích řešení, ale celek nepůsobí 

plynule, K. Zatloukal často přesně kopíruje francouzské věty a výjimkou není ani 

naprosté neporozumění originálu. V přesnosti vyjádření také není tento překladatel 

důsledný. Překlad je místy čtenáři nesrozumitelný. Přetiskujeme zde Zatloukalovu verzi 

druhého z výše uvedených delších úseků. 

 

*V tomto víru zlatého prachu, a ačkoliv jejich nová zaměstnání je přiměla kvůli pohodlí, žíti odloučeně, 

Félicienne a Georgette musely se osudně setkati! Ano: bylo to nevyhnutelno. Nuže, jejich přátelství, 

daleko toho, aby se seslabilo touto změnou existence, sesílilo se jí, zcela naopak. Vskutku i v nejsilnějším 

ohlušení světa rádi se pohřížíme čas od času v nějakou věc čistou a počestnou: a toto něco dosáhly mezi 

sebou prostou výměnou pohledu dřívějšího, plného vzpomínek na jejich mladý věk v Ústavu 

Desagrémeint; – vznešená a neposkvrněná illuse, jejíž nescizitelný poklad upevňoval jejich sympatie. 

Dojem, který čerpaly v tomto uctivém pohledu, jim zjednával, – svým kontrastem, a dle vůle, – 

sladké piment melancholie, kde chutnaly obě dvě aspoň jakousi pachuť té úcty světské k sobě samým, 

kterou chovaly u sebe; každá při tom zkrátka cítila, „že nebyly první“. 

Jedna i druhá si ovšem vyvolily, již z principu, co nazýváme „ami de coeur“, tu posvátnou věc, 

která sama o sobě má větší cenu než všechny otázky peněžní. Opravdu, když máme tolik kupců, jest 

sladké odpočinouti si, chytiti se někoho zdarma! Jest to vnada velmi dojemná. – Abychom řekli pravdu, 

Georgette ne víc než Félicienne, – jako Félicienne zvláště! – nedržely se těchto zamilovaných, z nichž 

každý byl v podstatě jen jakýmsi polovičním podloudným dohazovačem: – ale, když vše uvážily, tyto dvě 

mladé boulevardiers ve své užitečné eleganci, udílely naším nerozlučným výsadu půvabné slabosti, která 

tím doplňovala svůdnost, měkkost. Jeden „ami de coeur“ vskutku vinil v Opionion každou ženu 

z mravů trochu volných. Slyšíme říkati: „Jak! ty jsi ještě s takovým?“ a odpovídají: „Co chceš! já ho m i l 

u j i!“, což ukazuje, že o s t a t n ě nejsme ze dřeva. Konečně „ami de coeur“ jest v morálním pro 

polováženou, co jest ve fysickém „krásný muž“, s nímž se zavěšeni procházíme: jest to část toiletty. (Z: 

21-22) 

 

 Ještě poznámka na závěr k tomuto úryvku: K. Zatloukal některá slova či slovní 

spojení vůbec nepřekládá, ponechává francouzský originál. Tyto výrazy jsme v textu 

vyznačili tučně. 



2.2 Ironie v překladech 

 

V kapitole o stylu Villierse de l´Isle-Adam jsme mezi různé polohy stylu 

charakteristické pro tohoto autora zařadili také ironii. V této části se podíváme na to, do 

jaké míry se ironie vyskytuje v překladech J. Heyduka a K. Zatloukala. Opět budeme 

vycházet z příkladů z povídky Les amies de pension, uvedeme jich pouze několik. 

 Félicienne a Georgette přemýšlejí, co budou dělat, aby se uživily, ale vzhledem 

k tomu, že jejich rodiče přišli o veškeré jmění, nemají prostředky, které by zpočátku 

vložily na zařízení například krejčovské dílny: 

 

*(…) débours que (toujours vu cette friponne d´Adversité!) leurs parents ne pouvaient plus avancer 

qu´en rêve! (Les amies de pension: 329) 

 

 Ironii zde představuje zejména slovo friponne, které je velmi příznakové, 

ironické a významově silné (český ekvivalent např. rošťanda, uličnice). J. Heyduk a K. 

Zatloukal pořídili tento překlad: 

 

*(…) peníze, které mohli jejich rodiče (stále vzhledem k tomu zlodějskému neštěstí) vyplatit leda ve 

snu. (H: 8) 

*(…) záloha, kterou (stále to čtverácké Neštěstí!) jejich rodiče nemohli se vyšinouti jen ve snu! (Z: 20) 

 

 Ani v jednom z těchto řešení není podle nás zachována ironie originálu. Také 

překlad slova Adversité pomocí ekvivalentu neštěstí není příliš zdařilý. Zde se jedná 

spíše o smůlu než o neštěstí. 

 

 Další pasáž přímo následuje po předchozí analyzované části: 

 

*De guerre lasse, toutes deux, ainsi qu´il arrive trop souvent dans les grandes villes, s´attardèrent, un 

même soir, tout à coup,  – jusqu´au lendemain midi et demi. (Les amies de pension: 329) 

 

 Kromě silné ironie se zde jedná také o vynikající eufemizmus. Propracovanost a 

dokonalost této věty je obdivuhodná. Villiers dokáže jedinou takovou větou učinit velký 

posun v ději. V podstatě říká: Félicienne a Georgette se jednoho dne zapomněly venku a 



pak se najednou vrátily a byly z nich prostitutky. Použití eufemizmu je zcela zřejmé. 

Překlady zní takto: 

 

*Unaveny tím vším, zdržely se jednoho večera obě dvě venku – přišly domů až druhého dne v poledne, 

jak se až příliš často stává ve velkých městech. (H: 8) 

*Unaveny válkou, obě dvě, což se stává příliš často ve velikých městech, opozdily se jednoho večera 

náhle – až do odpoledne druhého dne. (Z: 20) 

 

 Výrazy zdržet se a opozdit se Villiersovu ironii nevystihují, jsou příliš obecné. 

Za zmínku stojí ještě překlad konkrétního spojení jusqu´au lendemain midi et demi, 

s kterým si oba překladatelé poradili svým vlastním způsobem. Dodáme ještě, že 

Zatloukalův překlad je opět spíše doslovný. 

 V následujícím překladu J. Heyduka byla ironie zachována, překlad je zdařilý. 

Řešení K. Zatloukala je však pro čtenáře nesrozumitelné, jde dokonce o opačný 

význam. 

 

*Un «ami de coeur», en effet, rasseoit, dans l´Opinion, toute femme de moeurs un peu libres. (Les 

amies de pension: 331) 

*„Miláček“ opravdu upevňuje ve veřejném mínění postavení každé ženy poněkud volných mravů. (H: 

9) 

* Jeden „ami de coeur“ vskutku vinil v Opionion každou ženu z mravů trochu volných. (Z: 21-22) 

 

 Ironický podtext má i závěr celé povídky. Oba překlady považujeme za korektní. 

Félicienne a Georgette už se usmířily a Félicienne se opět vrací ke svému «ami de 

coeur». V poslední větě povídky mu Félicienne říká: 

 

*„(…) c´est donc vrai que vous allez dépenser tout votre argent chez les filles?“ (Les amies de pension: 

334) 

*„Tak je to tedy pravda, pane,“(…), „že utrácíte všecky své peníze u holek?“ (H: 13) 

*„Ach! pane, (…), –  jest to tedy pravda, že chodíte utráceti všechny svoje peníze k děvčatům?“ (Z: 27) 



2.3 Překlad obrazných vyjádření 

 

 Obraznost je další charakteristický prostředek Villiersova stylu. Vyskytuje se ve 

všech povídkách v podobě obrazných vyjádření, metafor, přirovnání, přívlastků atd. 

Uvádíme zde několik příkladů a jejich překlad: 

 

*(…) tout de suite, à travers les brumes de l´âge tendre, elles s´étaient reconnues d´instinct, comme ne 

pouvant se porter ombrage. (Les amies de pension: 328) 

*(…) poznaly se ihned instinktivně v mlhách útlého věku, cítily, že k sobě nemohou mít nedůvěru. (H: 

7) 

*(…) ihned přes mlhy něžného věku se instinktem poznaly, že nemohou snésti podezření. (Z: 18) 

 

*(…) sans qu´aucun nuage eût jamais troublé l´azur de cette sympathie (…) (Les amies de pension: 

328) 

*(…) aniž kdy jediný mráček zakalil blankyt té sympatie (…) (H: 7) 

*(…) aniž kdy jaký mrak byl by zkazil azur této sympatie (…) (Z: 19) 

 

*En ce tourbillon de poussière dorée (…) (Les amies de pension: 330) 

*(…) v tom víru zlatého prachu (…) (H: 8) 

*V tomto víru zlatého prachu (…) (Z: 20) 

 

*(…) avec ses yeux de gazelle surprise (…) (333) 

*(…) měla oči jako vyplašená gazela (H: 11) 

*(…) se svýma očima překvapené gazelly (Z: 25) 

 

 Překlady těchto obrazných vyjádření, které pořídil Josef Heyduk, považujeme za 

přesné a kvalitní. Heyduk volil adekvátní výrazy, obraz zůstal zachován, jeho překlad je 

přirozený a plynulý. 

 U výše uvedených řešení Květoslava Zatloukala nezbývá než opět konstatovat, 

že se většinou jedná o doslovné překlady. V některých případech to Villiersově stylu 

příliš neublížilo, ale text působí v češtině neobratně a nepřirozeně, někdy možná až 

komicky (viz poslední příklad: se svýma očima překvapené gazelly).  

 Další příklad doslovnosti v překladu K. Zatloukala:  

 

*Félicienne fut polaire. (Les amies de pension: 332) 



*(…) byla Félicienne jako led. (H: 10) 

*Félicienne byla polární. (Z: 23) 

 

 Překlad J. Heyduka je v pořádku, i když použitý výraz v originále je silnější, 

intenzivnější. Možná by stačilo dodat jako polární led. 

 Obraznosti dosahuje Villiers také užíváním mnoha neobvyklých přívlastků 

v textu. Tímto tématem se budeme zejména zabývat při analýze povídky Véra 

v překladech M. Kalašové a O. Reindla. Jeden příklad převodu Villiersových přívlastků 

v podání J. Heyduka a K. Zatloukala přetiskujeme zde: 

 

*(…) en quelques soupirs étouffés, suivis d´un ou de divers pleurs, furtifs, le chagrin complexe (…) 

(Les amies de pension: 332) 

*(…) do několika tlumených vzdechů, provázených jednou nebo několika kradmými slzami; (…) 

složitý zármutek (…) (H:11) 

*(…) se vzdechem zdušeným, provázeným jiskrou nebo více pokradmými slzami, o složitém hoři 

(…) (Z: 24) 

  

Villiersovy nekonvenční přívlastky jsou na překlad velmi obtížné. Překlad J. 

Heyduka se nám jeví jako možný. 

Ještě jedna poznámka na závěr: domníváme se, že slovo jiskrou v překladu K. 
Zatloukala je překlep v textu (mělo by být slovo jednou). 

  

2.4 Vybrané stylistické jevy a jejich překlad 

 

 Při analýze povídky Les amies de pension jsme odhalili ještě některé stylistické 

zajímavosti, které nás zaujaly. V této části se tedy budeme věnovat vybraným jevům, 

typickým pro tuto povídku, a jejich překladu. 

 V uvedeném textu se vyskytují výrazy, které vyjadřují určitou opozici či dvojí 

pohled na věc. V celé povídce je tak přítomná jakási „polarita“, napětí mezi dvěma 

stranami. Uvedeme zde několik příkladů a jejich překlad v podání Josefa Heyduka a 

Květoslava Zatloukala a budeme sledovat, zda byla v jejich překladu „polarita“ 

zachována. 

  



*En sorte que, presque oubliées de leurs proches, elles atteignirent, à peu près simultanément, la dix-

huitième année, sans qu´aucun nuage eût jamais troublé l´azur de cette sympathie, – que, d´une part, 

solidifiait l´exquis terre à terre de leurs natures, et que, d´autre part idéalisait, s´il se peut dire, leur 

«honnêteté» d´adolescentes. (Les amies de pension: 328) 

* Jejich rodiče na ně skoro zapomněli, a tak dosáhly téměř současně osmnácti let, aniž kdy jediný mráček 

zakalil blankyt té sympatie – z jedné strany ji upevňovala vybraná přízemnost jejich povah, z druhé ji 

idealizovala, můžeme-li tak říci, „počestnost“ dospívajících děvčat. (H: 7) 

*Takže téměř zapomenuty od svých příbuzných dosáhly skoro současně osmnácti roků, aniž kdy jaký 

mrak byl by zkazil azur této sympatie, – která s jedné strany upevňovala terre à terre jejich povah, a 

která s druhé strany idealisovala, lze-li tak říci, jejich panenskou „počestnost“. (Z: 19) 

 

 V této ukázce Villiers nejprve poukazuje na podobnost a dospívání obou dívek 

ruku v ruce (simultenément), jako by byly jednou osobou. V zápětí přichází opozice 

d´une part a d´autre part, která vytváří určité napětí. Překlad nebyl tentokrát 

problematický.  

 V následujícím případě použil autor dva výrazné protiklady, jejichž síla je ještě 

podtržena počátečním velkým písmenem. Tento příklad opět ukazuje dokonalost 

autorova stylu: 

 

*Soudainement, la Fortune ayant conservé son déplorable caractère versatile et rien n´étant stable ici-

bas, même dans les temps modernes, l´Adversité survint. (Les amies de pension: 329) 

*Protože si Štěstěna uchovala svůj žalostný, vrtkavý ráz a nic na tomto světě není stálého ani v moderní 

době, přikvačilo najednou neštěstí. (H: 7) 

*Náhle, Osud zachoval si svůj žalostný vrtkavý charakter a nic není stálého zde na zemi, i v moderních 

dobách, přikvapilo Neštěstí. (Z: 19) 

 

 Heydukova opozice Štěstěna a neštěstí je výstižná. Pochybnosti máme pouze u 

překladu slovesa survint, kdy J. Heyduk použil výraz přikvačilo. Květoslav Zatloukal 

navrhl k výrazům Fortune a Adversité ekvivalenty Osud a Neštěstí. Tato opozice nám 

nepřipadá příliš vhodná. 

 Následující dva příklady nevyjadřují opozici, ale naopak určitou vzájemnost. 

V překladu byla náležitě zachována. 

 

*Toutes deux échangèrent, enfin, de nouveau ce regard de jadis où l´estime laïque d´elles-mêmes 

s´évoquait au fort des mille souvenirs de l´Institution Désagrémeint. (Les amies de pension: 334) 



*Obě dvě se na sebe konečně znovu podívaly tím dávným pohledem, v němž se světská úcta k sobě 

samým probouzela uprostřed tisícerých vzpomínek na penzionát slečny Desagrémeintové. (H: 12) 

*Obě dvě na konec znova vyměnily ten dřívější pohled, kde světská úcta k sobě samým se vyvolávala 

uprostřed tisíce vzpomínek na Ústav Desagrémeint. (Z: 26) 

 

*(…) elles se pressaient la main, l´une à l´autre, sans vaines paroles. (Les amies de pension: 334) 

*(…) a tiskly si jedna druhé ruku bez zbytečných slov. (H: 13) 

*(…) stiskly si ruku, jedna druhé, bez lichých slov. (Z: 26) 

 

Právě to, jak se v celé povídce prolínají výrazy vyjadřující vzájemnost či 

pospolitost, většinou hovoří-li autor o vztahu mezi dívkami, s výrazy opačnými, 

protichůdnými, považujeme na této povídce za zajímavý stylistický jev. V překladu je 

nutno toto zachovat, což se překladatelům většinou podařilo. 

Na závěr uvedeme ještě pasáž vyznačující se velkým počtem příznakových 

výrazů: 

 

*On essaya, tout aussitôt, de les marier, comme suprême ressource, par voie d´annonces, la seule 

risquable, sans trop de folie, en cette disgrâce. (…) on alla jusqu´à imprimer qu´elles n´aimait que les 

vieillards. – Nul  parti ne se présenta. (Les amies de pension: 329) 

*Rodiče ihned zkoušeli jako poslední prostředek vdát je s pomocí inzerátů, to byla v tomto neštěstí 

jediná cesta, které se mohli bez přílišného bláznovství odvážit. (…) dali dokonce natisknout, že mají 

rády jen starce. Žádný ženich se neohlásil. (H: 8) 

*Pokusili se ihned je provdati, jako poslední spása, cestou oznámení, jediná odvážná, bez přílišné 

pošetilosti, v této nehodě. (…) šli tak daleko, že vytiskli, že milují jen starce. – Žádná partie se 

nenaskytla. (Z: 19-20) 

 

Opět se potvrzuje propracovanost Villiersova stylu, a s tím související obtížnost 

při překladu. Převody obou překladatelů příznakové výrazy důsledně zachovávají. 

Překlad K. Zatloukala je však až příliš doslovný, což jsme konstatovali již několikrát 

v předchozích kapitolách. 

 

 

 

 



3. Srovnání překladů Marie Kalašové a Oskara Reindla 

 

 Analýzu a srovnání překladů Marie Kalašové a Oskara Reindla provedeme na 

povídce s názvem „Véra“. O jejím tématu jsme se již zmínili v kapitole II (část 2.4 a 

2.5), přesto však stručně připomeneme hlavní děj a charakter této povídky. 

Hrabě Athol žije se svou ženou Věrou v ústraní ve svém zámku a naplno se 

oddávají své lásce. Věra však jednoho dne náhle umírá, a to ve chvíli, kdy se oddává 

největší rozkoši. Hrabě se nehodlá s její smrtí smířit a stále více se uzavírá do svého 

vlastního světa. Vyvolá si představu, že jeho milovaná dál žije. Všude po pokoji 

ponechá její věci. Do roka a do dne po Věřině smrti vše v domě jakoby ožije. Až 

v okamžiku, kdy hrabě vidí Věru znovu přijít, jako by se s ním chtěla ještě naposledy 

rozloučit, procitne ze svého snu a konečně si uvědomí a připustí realitu. 

V této povídce hraje hlavní roli tajemno, mystika, nadpřirozená moc lásky a 

samozřejmě svět snu a ideálu. Právě proto jsme ji zvolili k analýze. Villiers zde 

dosahuje maximální propracovanosti a obraznosti ve stylu. 

 

3.1 Villiersovy přívlastky a jejich překlad 

 

 Při analýze povídky Věra jsme zjistili, že důležitým rysem Villiersova stylu je 

práce s přívlastky, kterých užívá velmi mnoho. Vyjadřuje jimi obraznost. Naším 

záměrem bylo nejprve vyexcerptovat veškeré přívlastky, ale při práci jsme zjistili, že se 

jich v dané povídce vyskytuje takové množství, že bychom obdrželi materiál pro celou 

samostatnou práci. Proto jsme jich vybrali jen několik. Získaná excerpta a jejich 

překlady (v podání M. Kalašové a O. Reindla) jsme roztřídili do několika skupin podle 

toho, jak k jejich překladu přistupovali zmínění překladatelé. 

 V následujících příkladech uvádíme přívlastky, jejichž překlad v podání Marie 

Kalašové vystihuje přesně danou skutečnost, avšak Oskar Reindl přívlastek ve svém 

překladu zcela vynechal.  

 

*(…) une couronne lumineuse de lampes (…) (Véra: 18) 

*(…) třpytná koruna lamp (…) (K:6) 

*(…) světla ve tvaru koruny (…) (R: 32) 



*(…) avec l´unique sentiment (…) (Véra: 18) 

*(…) s jediným pocitem (…) (K: 6) 

*(…) ovládán pocitem (…) (R: 32) 

 

*(…) de superstitieuse terreur (…) (Véra: 22) 

*(…) pověrčivé hrůzy (…) (K: 9) 

*(…) všecek hrůzou (…) (R: 36) 

 

*(…) avec l´Illusion souriante (…) (Véra: 23) 

*(…) s usmívavou Illusí (…) (K: 10) 

*(…) s přeludem (…) (R: 37) 

 

 Uvedli jsme zde jen několik příkladů, ale jako důkaz, že O. Reindl místy 

Villiersův text ochudil o přívlastky, a tím i o určitou dávku obraznosti, je to podle nás 

dostačující. 

 V překladech M. Kalašové jsme absenci přívlastků, které se v originále 

vyskytují, zjistili pouze v jednom případě (z cca 30 excerpt): 

 

*Un homme de trente-cinq ans, en deuil, au visage mortellement pâle, descendit. (Véra: 17) 

*Muž asi třiceti až třicetipěti let vstoupil. (K:5) 

*Z vozu vystoupil asi pětatřicetiletý (možná že i mladší) muž v černých šatech, jehož tváře byly mrtvolně 

bledé. (R:31) 

 

 M. Kalašová zde opravdu volila velmi úsporné řešení, v porovnání s O. 

Reindlem, který ve svém překladu francouzský originál naopak poněkud rozšířil. 

Nicméně překlad M. Kalašové je ochuzen o výraz en deuil a zejména ve větě důležitý 

přívlastek mortellement pâle, což považujeme za nedostatek. Její překlad působí příliš 

stroze a je neutrální, což je v rozporu s francouzským originálem. 

 Obecně docházíme k závěru, že překlady přívlastků v podání M. Kalašové jsou 

kvalitnější, přesnější, obraznost zůstává zachována. Přívlastky v překladech O. Reindla 

jsou v některých případech nepřesné či opisné. Dovolujeme si konstatovat, že 

překladatelskou strategií O. Reindla je zejména převod smyslu, což se prokáže ještě 

v následujících částech práce. V některých případech může být tato strategie prospěšná, 

je logická, avšak někdy může dojít k ochuzení originálu, což se někdy stává právě při 



překladu (či dokonce „nepřekladu“) některých přívlastků. Podívejme se na několik 

příkladů: 

 

*Elle lui apparaissait là, radieuse. (Véra: 19-20) 

*Zjevila se mu tam zářící. (K: 7) 

*Její krása ho tenkrát doslova okouzlila. (R: 33) 

 

 Překlad O. Reindla vypadá sice velice přirozeně, obáváme se však, že zde došlo 

k posunu smyslu. Přívlastek radieuse, navíc v originále oddělený čárkou, je velmi 

výrazný. Překlad M. Kalašové je možná až příliš doslovný, ale přibližuje se originálu 

více než překlad Reindlův. 

 V následujícím příkladě je překlad obtížný, vzhledem k neobvyklým 

přívlastkům. Celá věta navíc hraničí s filozofickou polohou stylu. 

 

*(…) dans l´océan de ces joies languides et perverses où l´esprit se mêle à la chair mystérieuse! (Véra: 

20) 

*(…) do oceánu oněch unylých a rozrušných rozkoší, kde duch se spojuje s tajuplným tělem! (K: 8) 

*(…) do víru oné vášnivé, smyslné lásky, při níž se duch slučuje tajemně s tělem. (R: 34) 

 

 Oba zmíněné překlady se liší, a to i ve smyslu. Překlad Marie Kalašové je opět 

více doslovný, Oskar Reindl se snažil vyjádřit hlavně celkový smysl. Překlad přívlastků 

languides a perverses není ovšem u O. Reindla přesný. Navíc joies převedl jako láska, 

což zde neodpovídá originálu. Nakonec ještě z adjektiva mystérieuse učinil adverbium 

tajemně. Přívlastky M. kalašové unylých a rozrušných pokládáme po delší úvaze za 

správné a vhodné, zvláště ve spojení se substantivem rozkoší. 

 Další nepřesný, příliš přenesený překlad přívlastků v podání O. Reindla ukazuje 

následující příklad. Přívlastek inquiétante je docela běžný, avšak ve spojení 

s abstraktním substantivem intensité tvoří zajímavou dvojici. 

 

*(…) avec une intensité inquiétante. (Véra: 20) 

*(…) se znepokojující prudkostí. (K: 7) 

*(…) živelnou, nespoutanou prudkostí (…) (R: 34) 

 



 Překlad M. Kalašové je doslovný a i v češtině vytváří netradiční slovní spojení, 

stejně jako v originále. O. Reindl volil spíše přívlastky, které se tradičně hodí 

k substantivu prudkost, takže jeho překlad je opět přirozený, avšak nepřesný, 

nevystihuje originál. 

 M. Kalašová, jak jsme již ukázali, klade při překladu přívlastků důraz na 

přesnost vyjádření. Někdy je její překlad až příliš doslovný, ale v tomto případě, kdy 

autor originálu užitím přívlastků dosahuje obraznosti, není tato strategie špatnou 

volbou. Za povedený překlad M. Kalašové považujeme mimo jiné následující příklad: 

 

*(…) n´était pour eux qu´un sujet de vagues étonnements: lettre close dont ils ne se préoccupaient 

pas(…) (Véra: 20) 

*(…) byla jim předmětem neurčitého úžasu: jakýmsi neproniknutelným tajemstvím, jímž se nezabývali 

(…) (K:7) 

*(…) vzbuzovala u nich nanejvýš údiv; byla to pro ně zavřená kniha, jíž nevěnovali pozornost (…) (R: 

34) 

 

 Také překlad O. Reindla je v tomto případě zdařilý, i když Reindl ve svém 

převodu vynechává přívlastek vagues. Text jako celek je však v pořádku. 

 A konečně překlad O. Reindla, ve kterém autor text nebývale rozšiřuje, i když 

originál je vcelku prostý, významově však velice silný. 

 

*(…) les frémissements et les tendresses éperdues. (Véra: 21) 

*(…) šílené záchvěvy a něžnosti. (K: 8) 

*(…) okusili nejvyšší vášně, kdy se jejich těla chvěla, zmítala a svíjela pod přívalem polibků. (R: 34) 

 

 V tomto případě se O. Reindl místo překladu pustil do vysvětlování smyslu, 

přičemž spojení těla se chvěla, zmítala a svíjela nám připadá až příliš vzdálené 

originálu, a možná až trochu komické. V tomto případě O. Reindl text zcela přebásnil. 

 Na předchozích příkladech jsme ukázali, že Reindlovy překlady některých 

přívlastků nejsou příliš zdařilé, nebo jsou nepřesné, a nebo je O. Reindl přímo vynechá. 

Bylo to však pouze několik případů, nelze z toho vyvodit závěr, že celý překlad O. 

Reindla je nekvalitní. Následující excerpta poukazují na překlady přívlastků, které 

považujeme za zdařilé, nebo alespoň možné. I když jednotlivá řešení obou překladatelů 

se od sebe více či méně liší. 



  

*(…) sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, Véra, son désespoir. (Véra: 18) 

*(…) svou paní vášně, svou blednoucí ženu, Věru, svou beznaději. (K: 5)  

*(…) svou největší radost, své nesmírné zoufalství, svoji zsinalou choť Věru (…) (R: 31) 

 

 Ve výše uvedeném příkladě se znovu vyskytují velmi silné, intenzivní 

přívlastky. Překlad O. Reindla největší radost, nesmírné zoufalství je na první pohled 

méně intenzivní než francouzský originál dame de volupté, překladatelova strategie má 

však logiku. Reindl vedle sebe klade opozitní přívlastky, které určité napětí nakonec 

vytvářejí. Překlad M. Kalašové však považujeme za výstižnější. 

 Následující úryvek ukazuje, že Villiers s přívlastky opravdu nešetří, výsledkem 

je intenzivní, dokonalý obraz Věřiny smrti. Tuto intenzitu je nutné v překladu zachovat, 

což se oběma překladatelům povedlo. Pouze v překladu M. Kalašové došlo k záměně 

slova slastí a strastí, což je chyba. 

 

*(…) sa bien-aimée s´était évanouie en des joies si profondes, s´était perdue en de si exquises étreintes, 

que son coeur, brisé de délices, avait défailli: ses lèvres s´étaient brusquement mouillées d´une pourpre 

mortelle. (Véra: 18) 

*(…) jeho milovaná zemdlela v radostech tak hlubokých, pohroužila se do objetí tak rozkošných, že 

její srdce, zlomené strastí, zmíralo: rty její se zrosily náhle smrtelným nachem. (K: 5) 

*(…) padla pojednou do mdloby z nesmírné rozkoše, již prožívali; oddala se mu s takovou vášní, až jí 

srdce puklo, vysíleno tolikerou slastí. Její krásné rty zrosily se znenadání smrtelným vlhkem (…) (R: 

32) 

 

 Uveďme ještě několik příkladů Villiersových přívlastků a jejich překlady 

v podání Oskara Reindla a Marie Kalašové: 

 

*(…) après l´affreuse cérémonie (…) (Véra: 18) 

*(…) po ukrutném obřadu (…) (K: 6) 

*(…) po strašlivém obřadu (…) (R: 32) 

 

*(…) la tête adorée et divine (…) (Véra: 19) 

*(…) zbožňované a božské hlavy (…) (K: 6) 

*(…) zbožňovaná, nádherná hlava (…) (R: 33) 

 



*(…) le mouchoir rougi de gouttes de sang (…) (Véra: 19) 

*(…) šátek, zarudlý od kapek krve (…) (K: 6) 

*(…) šátek, zbrocený několika krvavými krůpějemi (…) (R: 33) 

 

*(…) la tranquille certitude (…) (Véra:20) 

*(…) klidnou jistotou (…) (K: 7) 

*(…) bezpečnou jistotou (…) (R: 33) 

 

*(…) une peur indécise, douce. (Véra: 23) 

*(…) neurčitý, tichý strach. (K: 10) 

*(…) neurčitá, podivná bázeň. (R: 37) 

 

*Quel ineffable embrassement! (Véra: 20) 

*Jaké nevýslovné objetí! (K: 7) 

*(…) jaká horoucí objetí (…) (R: 34) 

 

*(…) dont les fins et rouges linéaments, fondus dans le reflet (…) (Véra: 21-22) 

*(…) jehož jemné a rudé linie, splynulé v odlesku (…) (K: 9) 

*(…) jehož jemné, sytě červené obrysy, oblité jasem (…) (R: 35) 

 

*(…) la douleur trop lourde, trop désespérée (…) (Véra: 22) 

*(…) příliš těžký, příliš zoufalý bol (…) (K: 9) 

*(…) bezměrný, krutý zármutek (…) (R: 36) 

 

 Výše uvedené překlady přívlastků považujeme za zdařilé. Tyto příklady mají 

navíc dokreslit představu o Villiersově práci s přívlastky, jejichž užití, jak jsme již 

uvedli, výrazně přispívá k obraznosti – typickému rysu Villiersova stylu. Villiers de 

l´Isle-Adam byl v této oblasti opravdovým mistrem. 

Na závěr zde uvádíme ještě několik ukázek přívlastků s jejich překlady, které se 

u M. Kalašové a O. Reindla naprosto shodují. Jedná se o pouhou náhodu, nebo se Oskar 

Reindl inspiroval některými překladatelskými řešeními Marie Kalašové, své 

předchůdkyně? Na tuto otázku nejsme samozřejmě schopni odpovědět a ani to nemáme 

v úmyslu. 

 

*(…) un superstitieux amour (…) (Véra: 22) 

*(…) pověrečnou lásku (…) K: 9) 



*(…) úctu toliko pověrečnou (…) (R: 35) 

 

*(…) l´inévitable félicité (…) (Véra: 20) 

*(…) neodvratné blaho (…) (K: 7) 

*(…) neodvratné štěstí (…) (R: 33) 

 

*(…) du lieu sacré. (Véra: 18) 

*(…) z posvátného místa. (K: 6) 

*(…) posvátné to místo. (R: 32) 

 

*(…) la chambre veuve. (Véra: 19) 

*(…) osiřelou komnatu. (K: 6) 

*(…) osiřelou komnatou (R: 32) 

 

*(…) ce jeu funèbre (…) (Véra: 23) 

*(…) té truchlé hry (…) (K: 10) 

*(…) této truchlivé hry (…) (R: 37) 

 

3.2 Překlad metafor a obrazných vyjádření 

 

 Obraznost patří mezi základní charakteristiku stylu Villierse de l´Isle-Adam. 

V jedné z předchozích částí jsme se věnovali mimo jiné také tomu, jak si s tímto 

obtížným úkolem poradili Josef Heyduk a Květoslav Zatloukal. Nyní se pokusíme 

zhodnotit překlady metafor a obrazných vyjádření u Marie Kalašové a Oskara Reindla. 

 Nejprve se podívejme na pasáž, kde se vyskytuje obraznost, ve které hraje 

nejvýznamnější roli zvuková shoda. Villiers nám opět ukazuje propracovanost svého 

stylu, tentokrát na úrovni rytmu a zvukové podoby. 

 

*(…) et, au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une 

devise rieuse de Véra brillait, brodée en perles: Qui verra Véra l´aimera. (Véra: 19) 

*(…) a u nohou lože na černé kožešině malé sametové orientální trepky, na nichž se třpytilo, vyšito 

perlami, smavé heslo Věřino: Kdo uzří Věru, bude ji milovati. (K: 6) 

*U nohou postele stály na černé kožišině drobné turecké pantoflíčky z hebkého sametu, na nichž se 

třpytilo Věřino rozpustilé heslo: Nelze věru nemilovat VĚRU. (R: 33) 

 



 Zde musíme konstatovat, že O. Reindl pořídil vynikající překlad, jeho řešení 

považujeme za geniální. Rytmus i zvuková podoba byly plně zachovány, což se ne zcela 

povedlo Marii Kalašové, i když je její překlad velmi přesný. 

 Metafora, navíc ve spojení substantiva s originálním přívlastkem, je další 

z autorových dominant ve stylu: 

 

*(…) les baisers, mailles brûlantes, les enchaînaient (…) (Véra: 21) 

*(…) polibky, žhavá pouta, je zřetězily (…) (K: 8) 

*(…) jejich polibky víží žhavými pouty (…) (R: 34) 

 

 M. Kalašová ponechala naprosto strukturu originálu, zatímco O. Reindl se snažil 

ponechat smysl. Překlad M. Kalašové se podle nás v tomto případě více přibližuje stylu 

autora. 

 O tom, že snahou O. Reindla je hlavně vyjádřit smysl, jsme se přesvědčili i na 

následujícím příkladě, kdy se jedná o obrazné přirovnání. Ve větě se navíc vyskytují i 

zajímavé přívlastky (les gouttes de sang humides et rouges): 

 

*(…) le mouchoir de batiste dont les gouttes de sang étaient humides et rouges comme des oeillets sur 

de la neige! (Véra: 25) 

*(…) battistového kapesníku, jehož krvavé kapky byly vlhké a rudé jako karafiáty na sněhu! (K: 12) 

*(…) batistový kapesníček, potřísněný krvavými krůpějemi, skvrnami tak vlhkými a rudými, že 

připomínaly karafiáty na sněhu! (R: 39) 

 

 O. Reindl přidal do svého překladu skvrnami, navíc přirovnání zexplicitňuje 

výrazem že připomínaly. Překlad M. Kalašové je přesnější, úspornější, přesto zní 

přirozeně. 

 Jako poslední příklad obraznosti v překladech uvedeme tento: 

 

*Comme ces larmes de verre, agrégées illogiquement, et cependant si solides qu´un coup de maillet sur 

leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombent en une subite et impalpable poussière si l´on en 

casse l´etrémité plus fine que la pointe d´une aiguille, tout s´était évanoui. (Véra: 28) 

 



 Toto extrémní přirovnání, které je spíše krajní polohou ve stylu, vyžaduje 

opravdové překladatelské umění. Přirovnání je velice propracované, dalo by se říci až 

komplikované. Překlady M. Kalašové a O. Reindla vypadají takto: 

 

*Vše se rozpadlo jako ony skleněné slzy, nesoustavně seskupené a přece tak pevné, že úder kladivem  na 

jejich silné straně by jich nerozbil, ale rozpadající se v náhlý a jemný prach, rozbijeme-li jejich zakončení, 

jemnější než hrot jehly. (K: 14-15) 

*Všecko vzalo za své jako ony skleněné slzy, jež narovnány na sebe bez ladu a skladu odolají v hromadě 

i ráně kladivem, ale rozpadnou se rázem v hebký prach, rozbijeme-li jejich konec křehčí hrotu jehly. (R: 

41) 

 

 V překladu O. Reindla považujeme některé jeho části za stylistický posun 

(všecko vzalo za své, bez ladu a skladu). Navíc část sur leur partie épaisse je nahrazen 

ekvivalentem v hromadě, což dává celému přirovnání úplně jiný smysl. Překlad M. 

Kalašové hodnotíme jako přesný a vzhledem k obtížnosti jako velmi podařený a 

srozumitelný. Ještě dodáme, že oba překladatelé zvolili aktuální členění větné odlišné 

od francouzské věty, které lépe vyhovuje struktuře české věty. 

 

3.3 „Smrt“ v povídce „Véra“ 

 

 Jedním z témat v povídce Věra je „smrt“. Věřino umírání je náležitě popsáno, 

„smrt“ je dále přítomna ve všech jejích věcech. Hrabě Athol se s ní nehodlá smířit a na 

závěr celé povídky přichází vzkaz ze záhrobí, že se hrabě setká se svou milou, až když 

zemře. Při analýze povídky jsme zjistili, že přítomnost „smrti“ se zde vyskytuje 

v různých rovinách: explicitně, implicitně, v obrazných vyjádřeních, ale také ve 

filozofických polohách autorova stylu. A právě tyto různé roviny „smrti“ budeme 

sledovat v českých překladech.  

Explicitně je „smrt“ vyjádřena například v následujícím příkladě: 

 

*Obéir? … Continuer de les servir sans tenir compte de la Mort? – Quelle étrange idée! (Véra: 23) 

*Poslechnouti? … Dále jim sloužiti bez zřetelu k Smrti? Jaká to podivná myšlenka! (K: 10) 

*Poslechnout? … Obsluhovat je oba, jako kdyby byla hraběnka naživu? … Jaký to ztřeštěný nápad! 

(R: 36) 



 Překlad M. Kalašové je dosti přesný, překladatelka dodržuje strukturu věty 

originálu. O. Reindl zvolil úplně jinou strategii. Slovo smrt se v jeho překladu explicitně 

vůbec nevyskytuje. Použitím spojení jako kdyby byla hraběnka naživu vystihuje smysl, 

otázkou však zůstává, jestli slovo la Mort není v originále natolik silné a důležité a jestli 

by tedy nemělo být v překladu zachováno. 

 Někdy autor nepoužije přímo slovo smrt, přesto o ní mluví. Je však v povídce 

vyjádřena implicitně, například v tomto příkladě: 

 

*Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où, le matin même, il avait 

couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes, en des flots de batiste, sa dame de 

volupté, sa palissante épousée, Véra, son désespoir. (Véra: 18) 

*Potáceje se, stoupal vzhůru po bílých schodech, vedoucích k oné komnatě, kde téhož rána byl položil do 

rakve a zasypal fialkami v proudech závojů svou paní vášně, svou blednoucí ženu, Věru, svou 

beznaději. (K: 5) 

*Nejistým, podlomeným krokem bral se vzhůru po bílých schodech, vedoucích do komnaty, kde dnes 

ráno uložil do rakve, potažené sametem a posypané fialkami, svou největší radost, své nesmírné 

zoufalství, svoji zsinalou choť Věru, zahalenou v bělostné závoje. (Reindl: 31) 

 

 Celý obraz „smrti“ je zde vyjádřen velmi poeticky. M. Kalašová přesně dodržela 

strukturu francouzské věty, ve svém překladu však vynechala de velours. Zajímavé také 

je, že adjektivum enveloppé de violettes převedla do slovesného tvaru zasypal fialkami. 

O. Reindl se opět snažil vyjádřit hlavně smysl. Jeho překlad považujeme za zdařilý a 

srozumitelný. 

 „Smrt“ se ve Villiersově povídce objevuje také v obrazných vyjádřeních. 

 

*La Mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s´était évanouie en des joies si 

profondes, s´était perdue en de si exquises étreintes, que son coeur, brisé de délices, avait défailli: ses 

lèvres s´étaient brusquement mouillées d´une pourpre mortelle. (Véra: 18) 

*Náhlá Smrt udeřila bleskem. Poslední noci jeho milovaná zemdlela v radostech tak hlubokých, 

pohroužila se do objetí tak rozkošných, že její srdce, zlomené strastí, zmíralo: rty její se zrosily náhle 

smrtelným nachem. (K: 5) 

*Náhlá smrt vyrvala mu ji z náruče. Včera v noci padla pojednou do mdloby z nesmírné rozkoše, již 

prožívali; oddala se mu s takovou vášní, až jí srdce puklo, vysíleno tolikerou slastí. Její krásné rty 

zrosily se znenadání smrtelným vlhkem; (…) (Reindl: 32) 

 



 M. Kalašová se dopustila omylu, když slovo délices přeložila jako strastí, 

namísto slastí. U překladu O. Reindla je zřejmé, že se opět snažil vyjádřit hlavně smysl. 

V obou případech se ale podařilo Villiersův obraz zachovat. 

 V následujícím příkladě je velmi zajímavý přívlastek la belle nuit, znamenající 

„smrt“. Toto obrazné vyjádření je téměř morbidní, velmi silné, proto je nutné ho 

v překladu uvést. O. Reindl tento přívlastek vynechal, což považujeme za nedostatek 

v překladu. Převod M. Kalašové považujeme za zdařilý, i když francouzský výraz nuit 

je dvojznačný, může znamenat noc i tma.  

 

*(…) puis, ses longs cils, comme des voiles de deuil, s´étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux. 

(Véra: 18) 

*(…) pak sklonily se její dlouhé řasy jako smuteční závoje nad krásnou nocí jejích očí.  (K: 6) 

*Nato se její dlouhé řasy zavřely nad hasnoucími zraky jako smuteční roušky (R: 32) 

 

Vzhledem k vypuštění významu slova nuit tak Reindl vytváří sice neotřelý 

(hasnoucí den jako ekvivalent stmívání, tedy počátku, předzvěsti noci), avšak nový 

obraz. 

 V tomto úryvku přirovnává Villiers zemřelou Věru k dítěti, které si hraje na 

schovávanou: 

 

*(…) on eût dit que la morte jouait à l´invisible, comme une enfant. (Véra: 24-25) 

*(…) řeklo by se, že si mrtvá hrála na schovávanou jako dítě. (K: 11) 

*Ba věru, vypadalo to tak, jako kdyby si nebožka hrála na schovávanou jako skotačivá holčička. (R: 38) 

 

 Překlad M. Kalašové je vcelku přesný. O. Reindl si však do svého překladu 

nemálo přidal. Celý jeho překlad zní poněkud pohádkově, rozverně. Začátek věty ba 

věru, slovo la morte překládá jako nebožka a na závěr přidává přívlastek skotačivá ve 

spojení se substantivem holčička. To vše je vzdálené Villiersovu stylu. Věta v originále 

není vůbec úsměvná, je naopak vážná a v čtenáři vzbuzuje určitý strach. V tomto 

případě považujeme Reindlův překlad za nepodařený. 

 Na závěr této části se ještě podíváme na „smrt“ ve filozofických polohách stylu. 

Zároveň se jedná o extrémní vyjádření, která jsou pro Villiersův styl typická a opět 

vypovídají o autorově spisovatelském umění. 

 



*C´était une négation de la mort élevée, enfin, à une puissance inconnue! (Véra: 24) 

*To byl zápor smrti, povýšené konečně k neznámé moci. (K: 11) 

*Smrt byla dokonale překonána jakousi neznámou silou! (R: 38) 

 

 Překlad M. Kalašové kopíruje strukturu originálu, O. Reindl se jí vzdaluje. Ve 

svém překladu dokonce vynechává slova négation a élevée.  Reindlův překlad podle nás 

nevystihuje myšlenku originálu, i když zní přirozeně. Překlad těchto filozofických 

pasáží je velmi obtížný. 

 Další ukázka „smrti“ ve filozofické poloze stylu: 

 

*La Mort n´est une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux; mais la Mort, et les 

Cieux, et la Vie, pour elle, n´était-ce pas leur embrassement? (Véra: 26) 

*Smrt je konečnou událostí jenom pro ty, kdo doufají v Nebe; ale nebyly-liž pro ni Smrtí a Nebem a 

Životem jejich objetí? (K: 13) 

*Smrt je skutečností toliko pro lidi doufající v Nebe; ale co Ona, zda neměla Smrt, Nebe i Život pouze 

v jeho náručí? (R: 40) 

 

 Reindlův překlad je v tomto případě poněkud neobratný. Smysl originálu 

vystihuje, ale není tak lehký a přirozený jako překlad M. Kalašové. 

 Na závěr uvádíme příklad, který není jen filozofickou polohou stylu, ale také 

„extrémním“ vyjádřením. O. Reindl přidává do svého překladu slovo veřeje. Oba 

překlady jsou však zdařilé a přesné. 

 

*(…) et que le grand Songe de la Vie et de la Mort entre´ouvrît un moment ses portes infinies! (Véra: 27) 

*(…) a aby veliký Sen Života a Smrti pootevřel na okamžik své věčné brány! (K: 13) 

*(…) a aby nesmírný Sen Života a Smrti pootevřel na chvíli veřeje své odvěké brány. (R: 40) 

 

 Překlad Villiersových filozofických poloh stylu, které se v povídkách vyskytují 

často, je obtížný. M. Kalašová i O. Reindl si s tímto úkolem však poradili důstojně. 

 

4. Villiersovy polohoy stylu v překladech 

 

 Do této kapitoly o překladatelských řešeních čtyř překladatelů, která jsme 

demonstrovali na dvou vybraných povídkách, zařadíme ještě část o překladech různých 



poloh stylu Villierse de l´Isle-Adam. Budeme vycházet z výsledků analýzy a excerpt 

uvedených v kapitole II, části 3 (Charakteristika stylu Villierse de l´Isle-Adam). 

Uvedeme překladatelská řešení z náhodně vybraných povídek (připomínáme, že rozsah 

výborů se u překladatelů liší) a ukážeme na nich metody a postupy jednotlivých 

překladatelů. 

 

4.1 Básnický styl založený na obraznosti a jeho překlad 

  

Na to, jak se jednotliví překladatelé vypořádávají s obrazností v povídkách, jsme 

se již dostatečně zaměřili při předchozí analýze povídek Les amies de pension a Véra. 

Přesto ještě uvedeme několik příkladů a jejich překladatelských řešení z jiných povídek. 

Nejprve se podívejme na překlad obrazných přirovnání: 

 

*Mais son éventail de deuil palpite, alors, sur son sein, comme l´aile d´un phalène sur une pierre 

tombale. (Sentimentalisme: 161) 

*Ale její smuteční vějíř se pak chvěje jako křídlo nočního motýla na hrobovém kameni. (K: 59) 

*Ale její smuteční vějíř chvěje se jí přitom na ňadrech jako křídlo nočního motýla na náhrobním 

kameni. (R: 149) 

 

Oba uvedené překlady (M. Kalašová, O. Reindl) přesně zachovávají Villiersovo 

vynikající přirovnání. Reindlův přívlastek náhrobním zní dnes přirozeněji než překlad 

M. Kalašové hrobovém, avšak vzhledem k době vzniku jejího překladu ho považujeme 

za adekvátní. M. Kalašová nicméně ve svém převodu vynechala spojení sur son sein, 

což považujeme za drobný nedostatek. 

 

*Et sa phrase frappe comme un trait de lumière. (La machine à gloire: 74) 

*A jeho výrok oslní jako paprsek světla. (K: 34) 

*A jeho výrok oslní jako blesk. (R: 73) 

 

 Ve výše uvedeném přirovnání zvolil každý překladatel jinou strategii. M. 

Kalašová se striktně držela francouzského originálu, O. Reindl zvolil konvenční, zažité 

přirovnání, vzdálenější originálu, avšak se stejnou konotací. Obě uvedená 

překladatelská řešení považujeme za adekvátní. 



 Následující úryvek je příkladem obraznosti, jež hraničí s filozofickou polohou 

stylu. 

 

*Caché, depuis les années séparatrices, au plus profond de votre coeur, un tel souvenir est comme une 

goutte d´essence de l´orient enfermée en un flacon précieux. Cette goutte de baume est si fine et si 

puissante que, si l´on jette le flacon dans votre tombeau, son parfum, vaguement immortel, durera plus 

que votre poussière. (Virginie et Paul: 96) 

*Taková vzpomínka, skrytá v hloubi vašeho srdce od let, co jste se odloučili, jest jako kapka tresti 

z Východu, uzavřená ve vzácné lahvičce. Tato kapka balšámu je tak jemná a tak mocná, že její vůně, 

jaksi nesmrtelná, bude-li lahvička hozena do vašeho hrobu, potrvá déle, než váš prach. (K: 46) 

*Taková vzpomínka, uložená v nejskrytějším koutku vašeho srdce po mnoho let, co jste se neviděli, je 

jako ona kapka tresti z Východu, uzavřena v drahocenné lahvičce. Jediná krůpěj tohoto balzámu je tak 

jemná a silná, že kdybychom dali tuto lahvičku s vámi do hrobu, její vůně jaksi nesmrtelná přetrvá prach, 

ve který se rozpadnete. (R: 93-94) 

 

 Úskalí překladu tohoto úryvku spočívá v tom, že je dosti rozsáhlý a v něm skryté 

přirovnání poněkud komplikované. Je tedy třeba dbát na srozumitelnost. Oba 

překladatelé uspořádali slovosled tak, aby lépe vyhovoval českému překladu. Obě 

řešení tedy vyjadřují s velkou přesností originál, a zároveň jsou srozumitelná. M. 

Kalašová přitom dodržuje strukturu originálu o něco více, O. Reindl se snaží zachovat 

hlavně smysl. 

 A konečně uvedeme ještě několik příkladů obraznosti v metaforách a dalších 

básnických prostředcích. 

 

*(…) le peuple, baigné d´une poudreuse lumière, encombrait les rues pour voir l´armée. (Vox populi: 39) 

*Zástupy oblité zářícím prachem proudily ulicemi, aby zahlédly vojsko. (R: 43) 

 

 V tomto příkladě se pozastavujeme nad Reindlovým ekvivalentem oblité, a dále 

nad významem francouzského d´une poudreuse lumière, kdy překladatel zvolil 

ekvivalent zářící prach, což se nám jeví jako významový posun. 

 

*(…) sur son visage, un rayonnement de joie subite fit comme scintiller la veloutine. (Les amies de 

pension: 334) 

*(…) na jejím hezkém obličeji zatřpytil se paprsek náhlé radosti. (Z: 26) 

*(…) na hezkém obličeji jí zazářila náhlá radost, jako když se zatřpytí hedvábí. (H: 12) 



 Zde si K. Zatloukal i J. Heyduk přidali do překladu adjektivum hezkém, které se 

v originále nevyskytuje, což nám připadá zvláštní. K. Zatloukal originál ochudil, když 

ve svém překladu zcela vynechal obrazné přirovnání. Překlad J. Heyduka považujeme 

za adekvátnější. 

 

*Et les visages étaient couleur du temps, les regards sans pensée. (A s´y méprendre: 134) 

*Jejich oči byly vyhaslé a jejich obličej měl barvu šedavé mlhy, převalující se ulicemi. (R: 126) 

 

 Výše uvedený překlad O. Reindla se originálu značně vzdaluje. Jedná se spíše o 

přebásnění. Tato věta se navíc v celé povídce vyskytuje několikrát, je jakýmsi 

opakujícím se motivem celého textu, proto by měl její překlad odpovídat originálu.  

 Následující překlad obrazného vyjádření v podání O. Reindla naopak 

považujeme za velmi zdařilý: 

 

*Un soleil d´été brisait ses longues flèches d´or sur les toits… (Vox populi: 39) 

*Letní slunce tříštilo své dlouhé zlaté šípy o krovy… (R: 43) 

 

 Na závěr se ještě podívejme na práci J. Heyduka. Jeho překlad následujícího, 

opět neobvyklého, až komplikovaného, obrazného vyjádření hodnotíme velmi 

pozitivně. 

 

*Un jour blême, une lueur de rêve l´éclairait: des veilleuses, suspendues aux voûtes, bleuissaient, par 

intervalles, la couleur terne de l´air: – le fond lointain n´était que de l´ombre. (La torture par l´espérance: 

323) 

*Padalo na ni bledé světlo, snová zář: lampy zavěšené na klenbě barvily v pravidelných intervalech 

kalnou barvu vzduchu do modra: pozadí v dálce bylo v přítmí. (H: 16) 

 

4.2 Ironie a paradox v překladu 

 

 Ironie a paradox dominují ve většině Villiersových povídek. Podívejme se, zda 

byly zachovány i v překladech. 

 



*„Mais moi, monsieur, – moi, qui vous parle, – voici vingt ans que je cherche un homme QUI N´AIT 

PAS DE TALENT!... Entendez-vous?... Jamais je n´ai pu en trouver un. (…) Tout le monde a du talent, 

aujourd´hui, mon cher monsieur; vous tout comme les autres.“ (Deux augures: 48) 

*„A já, pane, – já, jenž tu s vámi mluvím – já dvacet let již hledám člověka, který by neměl talentu! … 

Rozumíte? … Nikdy jsem žádného nenašel! (…) Dnes má každý talent, můj milý pane. Vy právě jako ti 

ostatní.“ (K: 18-19) 

*„Ale já pane, který tady s vámi mluvím, hledám už přes dvacet let marně jen jednoho jediného člověka, 

který by neměl nadání! … Slyšíte? … Veškeré mé dosavadní úsilí bylo však marné. (…) Dnes má, drahý 

pane, kdekdo talent a ani vy neděláte výjimku.“ (R: 49-50) 

 

 Překlad M. Kalašové je opět velmi přesný a přirozený. O. Reindl se snaží 

převést hlavně smysl, proto se občas od originálu více vzdaluje. Oba překlady však 

ironii originálu náležitě zachovávají. 

 Villiersova ironie někdy přechází do komického sdělení, jako například 

v následující ukázce: 

 

*Ne serait-ce pas de quoi étonner la Grande-Ourse elle-même si, soudainement, surgissait, entre ses pattes 

sublimes, cette annonce inquiétante: Faut-il des corsets, oui, ou non? (L´affichage céleste: 63) 

*Nezmocní se úžas i Velkého Medvěda, až se mu pojednou mezi vznešenými tlapami zaskví tento 

zneklidňující inzerát: Je nutno nosit podprsenky? (R: 63) 

 

Ironie a komická situace byly sice v překladu O. Reindla zachovány, avšak 

nedostatek vidíme v překladu výrazu la Grande-Ourse. Jedná se o termín z astronomie, 

který nelze zaměnit. Přesný překlad by byl Velká medvědice. Žádné souhvězdí Velký 

Medvěd, jak uvádí O. Reindl, neexistuje. 

Ironie a paradox někdy přecházejí až do krajních sdělení. Oba uvedené překlady 

jsou zdařilé. 

 

*„(…) nous ne lisons que ce que nous sommes décidés à ne jamais publier. On n´imprime que la copie 

dûment illisible.“ (Deux augures: 49) 

*„ My nečteme, než co jsme odhodláni nikdy netisknouti. Tiskneme pouze rukopis náležitě nečitelný.“ 

(K: 20) 

*„U nás se čte jen to, co nechceme jakživi uveřejnit. Tiskneme jedině rukopisy naprosto nečitelné.“ (R: 

51) 

 



4.3 Filozofické polohy ve stylu a jejich překlad 

 

 Některým překladům filozofických poloh ve stylu jsme se již věnovali v analýze 

povídky Véra, kde jsme se zabývali různým vyjádřením „smrti“ v povídce. Tyto 

filozofické polohy ještě doplníme o pár příkladu s překlady. 

 

*La certitude de tous les objets s´envola subitement. (Véra: 28) 

*J i s t o t a všech věcí rychle odlétla. (K: 14) 

*Vše, co bylo, mžikem pominulo. (R: 40) 

 

 O. Reindl opět zvolil metodu převést zejména smysl. M. Kalašová se spíše 

držela francouzského originálu. V překladu O. Reindla postrádáme slovo certitude. Jeho 

převod je příliš obecný, vágní, a tudíž i nepřesný, neboť originál je konkrétní. 

 Také v následujícím případě se O. Reindl snažil vyjádřit hlavně smysl, proto se 

vzdaluje více originálu než M. Kalašová. 

 

*Ah! les Idées sont des êtres vivants! (Véra: 27) 

*Ah! Myšlenky jsou živoucí bytosti! (K: 13) 

*Och! Myšlenky jsou nadány skutečným životem! (Reindl: 40) 

  

Na závěr ještě uvádíme příklad z povídky Sentimentalisme, která se celá 

odehrává jako filozofická rozprava mezi mladou dívkou a umělcem: 

 

*„Ne vous semble-t-il pas, mon ami, lui dit-elle, que, sans cesse agités d´impressions artificielles et, pour 

ainsi dire, abstraites, les grands artistes – comme vous – finissent par émousser en eux la faculté de subir 

réellement les tourments ou les voluptés qui leur sont dévolus par le Sort! Tout au moins traduisez-vous 

avec une gêne, – qui vous ferait passer pour insensibles – les sentiments personnels que la vie vous met 

en demeure d´éprouver.“ (Sentimentalisme: 152) 

* Nezdá se vám, příteli, pravila, že jsouce stále rozechvíváni umělými a abych tak řekla, abstraktními 

dojmy, velcí umělci – jako vy – nakonec otupí v sobě schopnost zakoušeti skutečně trýzně nebo rozkoše, 

jež jim jsou Osudem souzeny? Alespoň projevujete s nuceností – jež činí, že se zdáte necitelnými – 

osobní city, jež vám život dává pociťovati.“ (K: 51) 

*Nezdá se vám, milý příteli,“ zahovořila, „že velcí umělci – mezi něž počítám i vás – jsou-li stále 

vzněcováni umělými a jaksi abstraktními dojmy, otupí pak v sobě jakoukoli schopnost prožívat skutečně 

utrpení nebo rozkoše, které jim Osud sesílá? Alespoň své osobní pocity, které vám dává život, projevujete 

s nuceností, takže se zdá, jako byste byli necitelní.“ (R: 152) 



 Oba překlady, vzhledem k obtížnosti a délce úryvku, považujeme za velice 

zdařilé. O. Reindl se ještě více než M. Kalašová snažil o srozumitelnost, čehož dosáhl 

zejména úpravou slovosledu. V tomto případě to byly pozitivní a užitečné změny. 

 

4.4 „Krajní polohy“ v překladu 

 

 „Krajní polohy“ ve stylu byly často zastoupené v povídce Véra, zvláště 

v úryvcích o smrti, které jsme již dostatečně analyzovali v předešlé kapitole. Proto zde 

uvedeme pro doplnění pouze dva příklady z jiných povídek. 

 

*Un amant! Pour le plaisir! Sans rien gagner! Là était le crime. (Les demoiselles de Bienfilâtre: 37) 

*Měla milence pro potěchu, A nic z něho neměla! Nic, zhola nic, pranic! To byl hřích, smrtelný hřích! 

(R: 28) 

 

 O. Reindl Villiersovo krajní sdělení ve svém překladu ještě zesílil opakováním. 

Nejprve doplnil překlad věty Sans rien gagner! o následné Nic, zhola nic, pranic!, a 

dále přidal přívlastek smrtelný hřích. Krajní sdělení bylo tedy v češtině zachováno, je 

však třeba připomenout, že Villiersovo umění spočívá také v úspornosti vyjádření, což 

zde O. Reindl nezachoval. 

Krajní polohy ve stylu jsou součástí nejen vyprávěcích pasáží, ale také přímé 

řeči postav: 

 

*„– Hein?... mais il me semble que vous cherchez la petite bête en ce que je dis, monsieur?“ (Deux 

augures: 57) 

*  – Jak? mně se zdá, že hledáte v mých slovech malé hlouposti?“ (K: 27) 

*„Oho! … zdá se mi, pane, že shledáváte v mých slovech jakýsi malý nesmysl?“ (R: 58) 

 

 Překlad spojení la petite bête není jednoduchý. Každý překladatel si s tím 

poradil po svém. Ani jedno řešení nepovažujeme za geniální, nicméně obě hodnotíme 

jako adekvátní. 

 



5. Závěr – zhodnocení překladatelských přístupů 

 

 Po analýze konkrétních překladatelských řešení shrneme práci jednotlivých 

překladatelů, jejich metody a přístupy k překladu, přičemž vezmeme v úvahu také 

dobovou normu. 

 První překlad Villiersových povídek pořídila Marie Kalašová, a to v roce 1906. 

Ačkoli je její výbor přes sto let starý, dovolíme si konstatovat, že je i v dnešní době 

čtivý a důstojně zastupuje dílo Villierse de l´Isle- Adam v české literatuře. 

 Marie Kalašová se při překladu dopustila jen velmi málo chyb a neporozumění 

či nepochopení originálu v její práci v podstatě nenalezneme. Hlavním cílem jejího 

překladu je co nejvíce se přiblížit originálu. Většinou dodržuje strukturu i slovosled 

francouzské věty. Pokud by však měl český překlad znít nepřirozeně, nebyl by plynulý a 

nesplňoval by pravidla české věty, volí překladatelka jiné řešení. Uveďme zde ještě 

jednou příklad jejího zdařilého řešení: 

 

*La Mort n´est une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux; mais la Mort, et les 

Cieux, et la Vie, pour elle, n´était-ce pas leur embrassement? (Véra: 26) 

*Smrt je konečnou událostí jenom pro ty, kdo doufají v Nebe; ale nebyly-liž pro ni Smrtí a Nebem a 

Životem jejich objetí? (K: 13) 

 

M. Kalašová tedy klade důraz na věcnou správnost, přesnost vyjádření a ze 

všech zmíněných překladatelů se asi nejvíce blíží Villiersově jazyku, který je tak 

obtížný pro překlad. Při analýze jsme zjistili jen minimum nepřesností či nepřeložených 

výrazů. Její text je celkově srozumitelný a je z něj patrný citlivý přístup ke stylu autora 

originálu. 

 Zajímavé je srovnání přístupů k překladu Marie Kalašové a Květoslava 

Zatloukala. Jejich překlady pocházejí ze stejného období (M. Kalašová – 1906, K. 

Zatloukal – 1911), avšak kvalita obou textů je velmi odlišná. 

 Překlad Květoslava Zatloukala se vyznačuje zejména přílišnou doslovností a 

kopírováním struktur originálu. Výsledkem bývá nesrozumitelnost či krkolomnost 

v cílovém jazyce. Uveďme příklad: 

 



*L´impression qu´elles puisaient en ce respectif regard leur procurait, – par son contraste, et à volonté, – 

un doucereux piment de mélancolie où toutes deux resavouraient au moins un arrière-goût de cette estime 

laïque d´elles-mêmes qui leur était foncière; bref, chacune en ressentait «qu´on n´était pas les premières 

venues». (Les amies de pension: 330) 

*Dojem, který čerpaly v tomto uctivém pohledu, jim zjednával, – svým kontrastem, a dle vůle, – sladké 

piment melancholie, kde chutnaly obě dvě aspoň jakousi pachuť té úcty světské k sobě samým, kterou 

chovaly u sebe; každá při tom zkrátka cítila, „že nebyly první“. (Z: 21) 

 

 Výjimkou v překladu K. Zatloukala není ani úplné vynechání určité pasáže 

v textu: 

 

*Quoi! sa seule amie, son autre elle-même, lui avait, sciemment, ravi – non pas un de ces messieurs, – 

mais, qui? celui qui était sacré! (Les amies de pension: 331) 

*Jak! její jediná přítelkyně, její druhé já, jí vědomě uchvátila – ale koho? t o h o,  k d o  b y l  s v a t ý! (Z: 

22) 

 

 V překladu K. Zatloukala je patrné i naprosté neporozumění či nepochopení 

originálu. Volba některých výrazů neodpovídá stylistickému nasazení autora originálu. I 

když v Zatloukalově textu samozřejmě nalezneme adekvátní pasáže, celkově 

nehodnotíme jeho překlad jako příliš zdařilý. 

 Ještě dodejme jeden rys překladu K. Zatloukala. Překladatel některé výrazy 

vůbec nepřekládá, ponechává je v originále, např.: vybrané terre à terre jejich povah, 

jejich tailles, sladké piment melancholie, dvě mladé boulevardiers, vinil v Opinion 

každou ženu, obě dvě victorias se křižovaly, po jednom soirée de Cirque atd. Tyto 

příklady pocházejí z povídky Les amies de pension, ale i v jiných povídkách se jich 

vyskytuje mnoho. Tento jev můžeme však připsat dobové normě, uvědomíme-li si, že 

Zatloukalův překlad pochází z počátku 20. století, kdy v podstatě neexistovaly slovníky, 

jaké jsou k dispozici dnes (překladatelé byli většinou odkázáni pouze na francouzsko-

německé slovníky). K tomu však nelze nepoznamenat, že překlad M. Kalašové je ještě o 

5 let starší, avšak nepřeložené výrazy v něm v podstatě nenajdeme. 

 A konečně, v překladech M. Kalašové a K. Zatloukala nás zaujala absence 

poznámkového aparátu. Na počátku 20. století bylo zvykem doplňovat překladatelská 

řešení o různá vysvětlení a překladová literatura se vyznačovala velkým množstvím 



odkazů a poznámek pod čarou. Ani v jednom z uvedených překladů však tento jev 

nenalezneme. 

 Nejobsáhlejší výbor Villiersových povídek pořídil Oskar Reindl v roce 1968. 

Základní překladatelskou metodou O. Reindla je vyjádřit zejména smysl. Nelze tedy 

mluvit o jakékoliv doslovnosti. Uveďme příklad: 

 

*La Mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s´était évanouie en des joies si 

profondes, s´était perdue en de si exquises étreintes, que son coeur, brisé de délices, avait défailli: ses 

lèvres s´étaient brusquement mouillées d´une pourpre mortelle. (Véra: 18) 

*Náhlá smrt vyrvala mu ji z náruče. Včera v noci padla pojednou do mdloby z nesmírné rozkoše, již 

prožívali; oddala se mu s takovou vášní, až jí srdce puklo, vysíleno tolikerou slastí. Její krásné rty zrosily 

se znenadání smrtelným vlhkem; (…) (R: 32) 

 

 V uvedeném příkladu je převod adekvátní, v některých případech se však 

překladatelova snaha o vyjádření zejména smyslu změní na úplné přebásnění originálu. 

V určitých pasážích dochází k výraznému ochuzení originálu. Z analýzy excerpt 

vyplynulo, že zejména překlad typických Villiersových přívlastků není Reindlovou 

silnou stránkou. Věcná správnost zůstala v textu zachována, Reindlův obsáhlý výbor 

uvádí Villierse de l´Isle-Adam do české literatury jako autora neobvyklých a čtivých 

povídek, ne však jako geniálního spisovatele, který se svými vyjadřovacími prostředky 

vyrovná Baudelairovi. I když občasná geniální řešení v překladu O. Reindla také 

nalezneme, není jich mnoho. Uveďme alespoň jeden příklad: 

 

*(…) et, au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une 

devise rieuse de Véra brillait, brodée en perles: Qui verra Véra l´aimera. (Véra: 19) 

*U nohou postele stály na černé kožišině drobné turecké pantoflíčky z hebkého sametu, na nichž se 

třpytilo Věřino rozpustilé heslo: Nelze věru nemilovat VĚRU. (R: 33) 

 

 Překlad Josefa Heyduka lze charakterizovat jako vyvážený. Autor se snažil 

vyjádřit smysl originálu, avšak v souladu se zachováním stylistické stránky. Při analýze 

jsme nicméně zjistili několik významových nepřesností či pasáží, které nepůsobí 

v češtině příliš obratně, např.: 

 

*Enfin, l´«ami de coeur» est, au moral, pour une semi-sérieuse, ce qu´est, au physique, un «joli homme» 

au bras duquel on se promène: cela fait partie de la toilette. (Les amies de pension: 331) 



*Zkrátka, „miláček“ je v morální sféře pro položenu tím, čím je ve fyzické sféře „hezký muž“, s nímž se 

zavěšeny procházíme; je to část toalety. (H: 9) 

 

Kromě těchto několika nepodařených řešení se však v Heydukově textu 

vyskytují i pasáže, kde je patrná překladatelova citlivost ke stylu autora a snaha o přesné 

a adekvátní vyjádření, např.: 

 

*(…) on aime à se retremper, de temps en temps, en quelque chose de pur et d´honnête (…) (Les amies 

de pension: 330) 

*(…) rádi se občas znovu osvěžíme něčím čistým, poctivým (…) (H: 9) 

 

Heydukův překlad jako celek považujeme za zdařilý právě s přihlédnutím 

k obtížnosti překladu Villiersova stylu. Místy je sice Heyduk nepřesný ve vyjádření, ale 

celkový text je plynulý, konzistentní a srozumitelný. Nevyznačuje se ani přílišnou 

doslovností, ale ani volností. Navíc je překladatel dosti přesný v převodu obrazných 

vyjádření, což považujeme za důležité, neboť obraznost je jednou z nejdůležitějších 

charakteristik Villiersova stylu. 

 



ZÁVĚR 

 

 Villiers de l´Isle-Adam je výjimečný spisovatel druhé poloviny devatenáctého 

století. Při analýze jeho stylu jsme se přesvědčili, že dílo tohoto autora dosahuje 

nebývalých literárních kvalit a zjistili jsme, že má mnoho společného nejen 

s Baudelairem, ale také Maupassantem. 

 Cílem naší diplomové práce byla srovnávací kritická analýza čtyř českých 

překladů Krutých povídek. Translatologická analýza ukázala, že překládat Villierse de 

l´Isle-Adam je velice obtížný úkol. Nejlépe si s ním poradili Marie Kalašová a Josef 

Heyduk. M. Kalašová se nejvíce přiblížila francouzskému originálu a Villiersově stylu. 

Její text je zároveň srozumitelný a plynulý a dopustila se v něm jen několika málo 

nepřesností. Překlad Josefa Heyduka je vyváženým kompromisem mezi volností a 

doslovností. Překladatel si je vědom propracovanosti Villiersova stylu a poměrně dobře 

se mu daří převádět autorovu obraznost. I když se v Heydukově textu místy objevují 

nepřesnosti, hodnotíme celkově jeho překlad jako zdařilý a adekvátní. 

 Oskar Reindl sice pořídil nejrozsáhlejší výbor Villiersových povídek, ne však 

nejzdařilejší. Jeho hlavní překladatelskou strategií bylo převést zejména smysl, což však 

s sebou přineslo vzdálení se od autorova specifického stylu a jazyka. Reindlův převod je 

celkově srozumitelný, avšak zejména v překladu Villiersových obrazných vyjádření 

nedosahuje takových kvalit jako například text Marie Kalašové.  

 Za nejméně zdařilý považujeme překlad Květoslava Zatloukala. 

Nejcharakterističtějším rysem jeho textu je doslovnost a přesné kopírování struktur 

originálu, což místy vede k nesrozumitelnosti. Dále se v něm poměrně často objevují 

nepřeložené výrazy, K. Zatloukal ponechává některá slova a slovní spojení v originále. 

A konečně nelze o tomto překladu říci, že by se blížil stylu Villierse de l´Isle-Adam. 

Celkově ho považujeme za neadekvátní. 

 Zajímavým výsledkem naší práce bylo také srovnání překladů M. Kalašové a K. 

Zatloukala, které pocházejí ze stejného období. Zatímco překlad M. Kalašové jsme 

zhodnotili jako velmi zdařilý, text K. Zatloukala přesně naopak. Stejně tak jsme se 

podívali na překlady O. Reindla a J. Heyduka, rovněž ze stejného období. Oba překlady 

jsou adekvátní, avšak J. Heyduk se mnohem více přiblížil stylu Villierse. Zcela odlišné 

překladatelské metody a přístupy k překladu jsou však u těchto dvou autorů zřejmé. 



 V této práci jsme se přesvědčili, že Villiers de l´Isle-Adam stojí za podrobnější 

studii, vzhledem k výjimečnosti jeho stylu i vyjadřovacích prostředků. Navíc už jsme 

uvedli, že tento autor zůstává v literatuře spíše v pozadí a není příliš diskutovaný. 

Doufáme, že naše studie vzbudí o Villierse další zájem. 

 Na závěr bychom rádi zdůvodnili zařazení příloh do této práce. Pořízení 

existujících překladů, zvláště starších textů M. Kalašové a K. Zatloukala, bylo značně 

náročné. Proto zde dáváme k dispozici jejich překlady dvou analyzovaných povídek 

společně s francouzskými originály a připojujeme Reindlův a Heydukův překlad 

zmíněných povídek. 



SHRNUTÍ 

 

 Úkolem této diplomové práce bylo zejména analyzovat čtyři existující české 

překlady Krutých povídek Villierse de l´Isle-Adam, francouzského spisovatele druhé 

poloviny devatenáctého století, ale také zařadit tohoto autora do kulturně historického 

kontextu a charakterizovat jeho dílo. 

 Práci jsme rozvrhli do tří kapitol. V první z nich se věnujeme spisovatelově 

osobnosti, jeho tvorbě a složité době, ve které žil a tvořil. Součástí této kapitoly je také 

zmínka o ohlasu, s jakým se jeho dílo, včetně Krutých povídek, setkalo v domácím i 

českém prostředí. V druhé kapitole se podrobněji zabýváme nejvýznamnější 

Villiersovou povídkovou sbírkou, Krutými povídkami. Nejprve podrobně 

charakterizujeme tématiku zařazených příběhů, děj a postavy, poté na základě excerpce 

provádíme analýzu Villiersova specifického stylu. Docházíme k závěru, že tento autor 

má v oblasti stylu mnoho společného s Charlesem Baudelairem, ale také Guy de 

Maupassant. Villiers se však nikdy nedočkal takového úspěchu, slávy a uznání. I 

v tomto ohledu by mohla být naše práce přínosem. Doufáme, že vzbudí nový zájem o 

tohoto výjimečného francouzského autora. 

Stěžejní část diplomové práce však představuje třetí kapitola, v níž na základě 

pečlivě vybraných úryvků a zhruba stovky excerpt hodnotíme kvalitu překladů 

vypracovaných Marií Kalašovou (1906), Květoslavem Zatloukalem (1911), Oskarem 

Reindlem (1968) a Josefem Heydukem (1969). Z rozboru jednotlivých překladatelských 

řešení vyplývá, že každý překladatel zvolil ke své práci jiný přístup. Při hodnocení 

překladů bereme samozřejmě v úvahu dobovou překladatelskou normu. Za nejzdařilejší 

překlady považujeme práci M. Kalašové, která se svým citlivým přístupem k textu a 

snahou o přesnost vyjádření obdivuhodně přiblížila autorovu stylu, a J. Heyduka, jehož 

text je plynulý, srozumitelný a najdeme v něm velmi málo nedostatků. Překlad K. 

Zatloukala se vyznačuje přílišnou doslovností a občasným nepochopením originálu. 

Samozřejmě přihlížíme k roku jeho vydání, avšak v porovnání s prací M. Kalašové 

z téměř stejné doby je tento překlad méně kvalitní. O. Reindl se při překladu zaměřil 

zejména na převedení smyslu, v některých případech však na úkor Villiersova osobitého 

stylu. Zajímavým přínosem naší práce je mimo jiné také porovnání překladu M. 



Kalašové s překladem K. Zatloukala a překladů O. Reindla a J. Heyduka, neboť tato 

dvojice textů pochází ze stejného období. 

 



RESUMÉ 

 

Le but de ce mémoire était en particulier d’analyser les quatre traductions 

tchèques de Contes cruels de Villiers de l’Isle-Adam, un écrivain français de la 

deuxième moitié du dix-neuvième siècle, mais aussi de classer cet auteur dans le 

contexte culturel et historique ainsi que de characteriser son oeuvre.  

 Notre mémoire a été divisé en trois chapitres. Le premier est consacré à la 

personalité de l’écrivain, son oeuvre et la période complexe pendant laquelle il a vécu et 

écrit. La mention du retentissement de son oeuvre, Contes cruels y compris, en France 

ainsi que dans l’environnement tchèque fait aussi partie de ce chapitre. Dans le 

deuxième chapitre nous abordons en détail son recueil de contes le plus important, 

Contes cruels. D’abord nous characterisons en détail ses sujets, actions et personnages 

et puis nous analysons le style spécifique de Villiers sur la base du dépouillement. Nous 

constatons que cet auteur a beaucoup en commun, dans le domaine du style, avec 

Charles Baudelaire, mais aussi avec Guy de Maupassant. Villiers n’a toutefois jamais 

connu tel succès ou telle gloire et reconnaissance. Nous espérons que notre thèse sera 

une contribution dans cet égard et incitera un nouveau intérêt pour cet auteur français 

exceptionnel. 

Le troisième chapitre constitue la partie essentielle de cette thèse. Sur la base des 

extraits soigneusement choisis nous évaluons la qualité des traductions par Marie 

Kalašová (1906), Květoslav Zatloukal (1911), Oskar Reindl (1968) et Josef Heyduk 

(1969). En analysant leurs traductions particulières, nous constatons que chaque 

traducteur a choisi une approche différente. En les évaluant, nous prenons naturellement 

en considération la norme de traduction de l’époque. Nous trouvons les travaux de M. 

Kalašová et J. Heyduk les plus réussis. M. Kalašová est parvenue à se rapprocher au 

style de l’auteur par son attitude sensible au texte et son effort de précision, J. Heyduk a 

produit un texte continu et compréhensible avec très peu de défauts. La traduction de K. 

Zatloukal est trop littérale et parfois contient des incompréhensions de l’original. 

Naturellement nous prenons en considération la date de sa parution, mais en 

comparaison avec la traduction de M. Kalašová, parue en même temps, elle est d’une 

qualité médiocre. O. Reindl s’est concentré à la signification, mais parfois au détriment 

du style spécifique de Villiers.  Une autre contribution intéressante de notre thèse est 



aussi la comparaison de la traduction de M. Kalašové avec celle de K. Zatloukal et 

celles de O. Reindl et de J. Heyduk, car elles datent de la même époque. 



SUMMARY 

 

The aim of this diploma thesis has been to analyse four existing Czech 

translations of Cruel Tales by Villiers de l’Isle-Adam, a French writer from the latter 

half of the nineteenth century, while also putting this author into a cultural and historical 

context, and so characterise his work.   

 The thesis has been divided into three chapters. The first chapter is dedicated to 

the writer’s personality, his work and the complex historical period during which he 

lived and wrote. The reverberations of his work, including Cruel Tales, both in his local 

and the Czech environment are also dealt with in this chapter. The second chapter 

closely examines Villiers’ most important collection of short stories – Cruel Tales. We 

start by determining its themes, storylines and characters, then we continue to analyze 

Villiers’ specific style in the selected excerpts. We finish with the conclusion that the 

author has a style similar to Charles Baudelaire or Guy de Maupassant, however, 

Villiers never knew such success and glory, nor received the acclaim of his peers, 

something we hope that our thesis will be a contribution towards in helping to raise new 

interest in this exceptional French writer.   

The essential part of the thesis, however, is the third chapter. It is in this chapter 

that we, by analysing a carefully selected sample of passages and about one hundred 

excerpts, assess the quality of translations by Marie Kalašová (1906), Květoslav 

Zatloukal (1911), Oskar Reindl (1968) and Josef Heyduk (1969). Upon studying 

individual translations, we see that each translator has a different approach. Of course, 

each translation was assessed in reference to the appropriate contemporary standards of 

translation. In our view, the translations by M.Kalašová and J. Heyduk are the most 

successful. Kalašová came very close to Villiers’ style with her sensitive approach to 

the text and her pursuit of accuracy, while Heyduk succeeded with his fluent and 

understandable text. K. Zatloukal is too literal in his translation and occasionally 

misunderstands the original text. Although we have taken the date of its publication into 

consideration, we must state that in comparison to M. Kalašová’s translation, which 

appeared at about the same time, its quality is lower. O.Reindl mainly focused on 

expressing meaning, though, sometimes this is at the expense of Villiers’ specific style. 

One more of our thesis' interesting contributions is the comparison of translations by M. 



Kalašová and K. Zatloukal, and translations of O.Reindl and J. Heyduk, which were 

written in the same periods. 
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