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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad druhé kapitoly biografické 

publikace německého autora Olivera Hilmese Franz Liszt. Biographie eines Superstars. 

Práce obsahuje dvě hlavní části – překlad a odborný komentář rozdělený do několika 

kapitol. Cílem první části je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad a naplnit záměr 

autora při zohlednění očekávání příjemce. Následný komentář zahrnuje překladatelskou 

analýzu výchozího textu podle translatologického modelu Christiane Nordové, popis 

metody překladu a překladatelských postupů a rovněž typologii překladatelských 

problémů na jednotlivých rovinách textu včetně příkladů jejich řešení. Závěrečná 

kapitola je věnována překladatelským posunům.  
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Abstract 

The subject of this thesis is a commented translation of the second chapter of the 

biographical book Franz Liszt. Biographie eines Superstars, written by the German 

author Oliver Hilmes. The thesis consists of two main parts – a translation and a 

commentary divided into several chapters. The aim of the first part is to create a 

functionally equivalent translation and fulfill the intention of the author, taking into 

account the expectations of recipients. The subsequent commentary includes a 

translation analysis of the original text based on the model of Christiane Nord, a 

description of the translation method and translation procedures, and also a typology of 

translation problems at different textual levels, including their solutions. The last 

chapter deals with translation shifts. 
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Úvod 
 

Detailní pohled do života cizích lidí je nám v reálném životě za normálních okolností 

zapovězen. Své soukromí máme většinou potřebu sdílet pouze s rodinou a okruhem 

nejbližších přátel. To je možná i jedním z důvodů, proč je pro mnohé představa, že 

mohou na okamžik vkročit do světa někoho jiného a prožívat jeho příběh, velmi lákavá. 

Pro nakladatelství i samotné autory biografických děl představuje tato přirozená lidská 

zvědavost pochopitelně výhodu, jíž v plné míře využívají.  

 

Již od studií na konzervatoři jsem se zajímala o životní osudy skladatelů, jejichž díla 

jsem interpretovala. Domnívám se, že pro pochopení hudebního díla je často hlubší 

znalost okolností jeho vzniku zásadní. Vzhledem k mému nástrojovému zaměření jsem 

se nejvíce zaměřovala na shromažďování informací o autorech klavírní literatury a tento 

zájem ve mně přetrval i při studiu muzikologie jako mého druhého studijního oboru, i 

když už se dnes neomezuje pouze na autory klavírní hudby. Jednou z knih s hudební 

tematikou, která mě v poslední době velice zaujala, a zároveň předmětem této 

bakalářské práce je publikace Franz Liszt. Biographie eines Superstars Olivera 

Hilmese, vydaná v roce 2011. 

 

První část práce tvoří překlad kompletní druhé kapitoly knihy, v dalších kapitolách 

provedu v rámci odborného komentáře nejprve komplexní překladatelskou analýzu 

originálu, následně popíšu specifika metody a překladatelské postupy aplikované na 

překlad, dále analyzuji jednotlivé problematické jevy související s převodem textu do 

češtiny a na příkladech demonstruji řešení obtížných míst, včetně zdůvodnění 

konkrétních rozhodnutí. Poslední kapitola se bude zabývat typologií překladatelských 

posunů, k nimž došlo v důsledku rozdílnosti jazykových systémů a interpretace textu.  
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1 Překlad 
 

Ve víru studia a životní praxe 

(1827 – 1835) 

Zklamané naděje 

 

V prvních týdnech a měsících po otcově smrti se Lisztovy stopy ztrácí. Dá se 

předpokládat, že informoval svou matku Annu o smrti jejího manžela, zorganizoval 

otcův pohřeb, dal do pořádku jeho pozůstalost a někdy poté opustil Buloň směr Paříž. 

Anna Liszt dala sbohem Štýrskému Hradci a vrátila se do města na Seině, aby se  

o svého chlapce starala. V říjnu 1827 nalezneme oba dva v malém bytě v ulici Rue 

Coquenard (dnešní Rue Lamartine), krátce nato se stěhují o několik bloků dál do Rue de 

Montholon. 

Jaké to mohlo mít pokračování? Jedno je jisté – Franz chtěl v Paříži zůstat. 

Francouzštinu už mezitím perfektně ovládal, životní styl velkoměsta se mu zamlouval a 

v neposlední řadě měl v Paříži přátele, například rodinu Érardových. Pravda je ale i to, 

že neplánoval pokračovat v uštvaném životě zázračného dítěte. Hra bravurních kousků, 

vystoupení v salónech zámožných aristokratů, improvizace na oblíbená témata – to vše 

ho otravovalo. Franz chtěl svůj život radikálně změnit, chtěl zariskovat a začít znovu 

jako „opravdový“ umělec. O deset let později vzpomínal: „Později, když mi smrt vzala 

otce a já se vrátil sám do Paříže a začínal mít tušení, jak by mohlo vypadat umění a jak 

by měl vypadat umělec, ubíjely mě překážky, které se mi ze všech stran stavěly do 

cesty, již jsem si v myšlenkách načrtnul.“ Když zjistil, že si jeho kolegové „podřimují 

v pohodlné lhostejnosti“, zmocnil se ho hořký odpor k umění, které měl před očima – 

ponížen k více či méně výnosné řemeslné práci, ocejchován jako zdroj zábavy vybrané 

společnosti. „Všechno na světě bych byl raději než hudebník ve službách velkých pánů, 

kterého ochraňují a platí jako nějakého žongléra nebo chytrého psa Munita.“ Ten se 

proslavil ve 20. letech 19. století tím, že údajně rozuměl francouzsky a italsky a 

dokonce uměl štěkat abecedu. Je příznačné, že v Lisztových očích byli umělci v jedné 

řadě spolu s cirkusovými artisty, kejklíři a chlupatými hvězdami varieté. S tím nechtěl 

mít nic společného. 

„Tehdy byly všude po Paříži zdarma špatné koncerty,“ vyprávěl o desítky let 

později jednomu žákovi. Ani to nebyla jeho parketa a Franz se stáhl do ústraní. Protože 
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však musel nějak vydělávat na své i matčino živobytí – „kapitál, co zanechal otec, byl 

velmi malý“ – začal dávat hodiny klavíru a harmonie. To se však dostal z deště pod 

okap. Jestliže se mu zajídal status baviče v salonech společenské smetánky, musel nyní 

dcery těchto paniček učit hudebním základům. Své žačky většinou navštěvoval doma, 

příležitostně ale vyučoval i na dívčí škole.  

Franz byl podle všeho žádaným učitelem. Vyučoval každý den od 8:30 ráno do 

10 hodin večer, prý měl sotva čas si vydechnout. Z jednoho místa do druhého musel 

často ujít spoustu kilometrů. Když pak v noci přišel domů, matka už spala. Aby ji 

nevzbudil, sedával si na schodiště, kde vyčerpáním usnul a kde byl také druhý den ráno 

nalezen. Začal kouřit a pít (někdy víc, než mu dělalo dobře), nepravidelně jedl a málo 

spal. Právě v této době si Liszt osvojil nezdravý způsob života, kterému zůstal věrný až 

do konce svých dnů. 

Jednou z Franzových pařížských žaček byla i sedmnáctiletá dcera francouzského 

ministra obchodu Pierra de Saint-Cricq. Nejenže si hodiny se svým uctívaným učitelem 

užívala slečna Caroline, i Liszt cítil, že ho tato hezká mladá žena přitahuje. Zamilovali 

se do sebe. Carolinina matka Jeanne jejich lásku podporovala, na rozdíl od svého muže. 

Když 1. července 1828 zcela neočekávaně zemřela, učinil hrabě de Saint-Cricq 

milostnému románku přítrž a dal Lisztovi na srozuměnou, že si pro svou dceru přeje 

vztah odpovídající jejímu postavení. Jinými slovy, jako měšťácký hudebník 

nedosahoval úrovně rodiny de Saint-Cricq. Caroline se musela proti své vůli provdat za 

hraběte Bertranda d´Artigaux a přestěhovat se s ním do města Pau na jihu Francie. 

Neromantický konec první lásky uvrhl oba dva v zoufalství. Zatímco Caroline se 

v slzách podvolila svému osudu, Franzova hrdost a důstojnost utrpěly hlubokou ránu. 

Toto nepřátelské odmítnutí mu dalo bolestivě pocítit, že ho vybraná společnost 

respektuje a obdivuje jako zázračné dítě, koncertního pianistu a učitele hudby, jako 

rovnocenného partnera ho však neakceptuje. Franz se nyní cítil být ještě více 

degradován na hudebního baviče, ba co víc, komedianta. Směl sice vystupovat 

v domech vybrané společnosti, musel ale takříkajíc odcházet vchodem pro služebnictvo. 

Do této společnosti tedy vlastně nepatřil. 

Smrt otce, krutý konec vztahu s Caroline, frustrující živobytí učitele klavíru – to 

vše u Franze opět vyvolalo těžkou duševní krizi. Své učitelské závazky často 

nedodržoval, místo toho četl náboženské a filozofické knihy. Občas spoluúčinkoval při 

koncertech, mnohem radši ale chodil každý den do kostela. Někdo vypustil do světa 
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fámu, že Franz zemřel. Den po jeho sedmnáctých narozeninách dokonce zveřejnily 

noviny Korzár pod titulem „Smrt mladého Liszta“ obsáhlý nekrolog.  

Současníci, kteří se s ním tehdy setkávali, byli z jeho náboženských eskapád na 

rozpacích. V zimě roku 1828 navštívil Rue de Montholon hudební spisovatel Wilhelm 

von Lenz. „Liszt byl doma,“ vzpomínal. „Že prý je to velká vzácnost, řekla mi jeho 

matka. Je to znamenitá žena s německým srdcem, udělala na mě velmi dobrý dojem. 

Říkala, že je Franz skoro pořád v kostele a hudbou že už se vůbec nezabývá!“ Pak 

vstoupil host do pracovny. „Liszta jsem poznal jako hubeného, bledého mladého muže 

s neskonale přitažlivými rysy. Ponořen do sebe, spočíval v hlubokém zamyšlení na 

široké pohovce, v obležení třech klavírů, a kouřil dlouhou tureckou dýmku.“ 

Na tom, že Franz neupadl do úplné letargie, měla zásluhu jeho matka. „Její vliv 

se projevoval v duševní oblasti,“ vysvětluje biografka Lina Ramann. Paní Anna 

vytvářela svému synovi nejen teplo domova, ale zároveň mu dodávala odvahu a 

vytrhávala ho z jeho melancholických nálad. Musel vydělávat peníze a opět hrával 

častěji před publikem, na němž podle jeho slov závisela jeho i matčina existence. Pro 

definitivní návrat do života ale bylo zapotřebí revoluce.  

 

Ideje a ideály 

 

25. července 1830 si francouzský král Karel X. podepsal politický ortel smrti. Na trůn 

nastoupil tento panovník z rodu Bourbonů o pouhých šest let dříve a jeho zvolení bylo 

od samého počátku chybným rozhodnutím. Zatímco jeho bratr král Ludvík XVIII. se 

ještě snažil najít kompromis mezi nároky šlechty a očekáváním sebevědomé buržoazie, 

Karlovy kroky mířily zpět do minulosti. Ústavní systém vlády pro něj nepřicházel 

v úvahu. Prohlásil prý, že by raději sekal dříví, než aby musel žít jako anglický 

monarcha. Karlova politika byla reakcionářská a nerealistická, vždyť se sám považoval 

za krále z Boží milosti. Výdobytky Francouzské revoluce byly postupně potlačeny a 

zemí náhle jako přízrak znovu obcházel starý režim. Vlivné postavení, kterého za vlády 

Karla X. opětovně dosáhl katolický klérus, platilo za dávno překonané. Tato 

zpátečnická politika nutně vyprovokovala nelibost buržoazie. Král se sice pokusil 

zabránit kritice přísnou cenzurou tisku, v lidech to ale vřelo dál. Když získali liberálové, 

které nenáviděl, ve volbách do poslanecké sněmovny v červenci 1830 většinu hlasů, 

zmocnila se Karla i jeho blízkého okolí panika. 25. července podepsal takzvané 

Červencové ordonance. Nechal rozpustit poslaneckou sněmovnu, dodatečně omezil 
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volební právo – z 30 milionů Francouzů jich bylo za jeho vlády beztak oprávněno volit 

jen 100 000 – a ještě zpřísnil omezení svobody tisku.  

 Tím ale zašel režim už příliš daleko. Dělníci, měšťané, intelektuálové a studenti 

vyšli do ulic, v hlavním městě došlo k bojům na barikádách, 28. července 1830 byla 

dobyta budova radnice a Paříž se během krátké doby ocitla v rukou povstalců. Karel 

abdikoval a v půli srpna uprchl do exilu do Anglie. Jeho nástupcem se stal Ludvík Filip, 

vévoda orleánský, který vstoupil do dějin jako „král občan“. Ludvík Filip stál v čele 

parlamentní monarchie, která představovala kompromis mezi liberálními a 

konzervativními proudy, v průběhu let ale byla stále více zdrojem zklamání. Únorová 

revoluce z roku 1848 měla tento experiment ukončit. Ale nepředbíhejme.  

 Teď, v létě roku 1830, lidé jásali, všude – ve společnosti i v uměleckých kruzích 

– byla cítit napjatá atmosféra. V Paříži se usadili političtí emigranti z Polska, kde 

Rusové brutálním způsobem potlačili povstání, mimo jiné i básník Adam Mickiewicz a 

skladatel Fryderyk Chopin. V salonech čtvrtí Saint-Honoré a Saint-Germain se 

k intelektuálním diskuzím setkávali spisovatelé, umělci, hudebníci, filozofové i 

obskurní vykladači světa. Také Franz Liszt zpíval revoluční píseň, salvy z pušek ho 

vytrhly z melancholie. „To je dělo, které tě uzdraví,“ říkávala v této souvislosti jeho 

matka. V oněch dnech pracoval na skice „Revoluční symfonie“, ta však zůstala 

fragmentem.   

 Franz se nyní pohroužil do barvitého života salonů, čajových dýchánků a 

slavnostních večeří. Stýkal se se skladateli, jako byl Giacomo Meyerbeer, Gioacchino 

Rossini, Ferdinand Hiller a Felix Mendelssohn Bartholdy, udržoval vztahy se 

spisovateli jako Heinrich Heine, Charles-Augustin de Sainte-Beuve, Victor Hugo, 

Eugène Sue, Alfred de Vigny či Alexandre Dumas a doslova hltal jejich knihy. 

„Lexikon četl se stejnou nenasytností a houževnatostí jako poezii,“ napsala Lina 

Ramann ve své biografii z roku 1880. V tomto místě připsal Liszt na okraj stránky: 

„Přesně tak!“ 

 Jeho život měl v sobě něco blouznivě tápajícího, tázavého. Na cestě za 

poznáním a nalezením jistoty se sblížil s jistými lidmi a buď setrval, nebo se od nich 

zase brzy odvrátil. Podobně jako Sainte-Beuve se Liszt na nějakou dobu nadchnul pro 

takzvaný Saint-Simonismus. Jednalo se o hnutí, u jehož zrodu stál spisovatel Claude-

Henri de Rouvroy, hrabě de Saint-Simon. Tento potomek zchudlé šlechty ve svých 

knihách propagoval klíčové postavení moderních věd: Organizace společnosti by měla 

probíhat pod vědeckým vedením a politika by se měla provozovat exaktně jako 
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výsledek vědecké diskuze. Jeho vize směřovala k jakési společnosti bez státní 

příslušnosti. O „rovnostářství“ ale přitom nechtěl nic slyšet. Saint-Simon důsledně 

zastával elitářský princip výkonnosti, podle kterého patřila neproduktivní šlechta, klerici 

a vysocí důstojníci do skupiny příživníků. Ve své poslední práci Nové křesťanství 

obhajoval bratrství, na něž pohlížel jako na jádro nového náboženství. Po smrti hraběte 

v květnu 1825 se kormidla chopili jeho žáci Barthélemy Prosper Enfantin a Saint-

Amand Bazard a „školu“ postupně proměnili v pochybnou sektu; nakonec se v roce 

1829 nechali vysvětit na „nejvyšší Otce“. Když pak docházelo ke skurilním 

představením se všelijakými experimenty a „nejvyšší Otcové“ se rozhádali, organizace 

se brzy rozpadla. 

 Do té chvíle Liszt shromáždění Saint-Simonistů dlouhé měsíce pravidelně 

navštěvoval, ačkoli se k tomuto hnutí nikdy oficiálně nehlásil. Co ho fascinovalo, byla 

představa, že v ideální společnosti by měli umělci zaujímat význačné postavení a že 

jsou se svým „posvátným věděním“ takříkajíc misionáři nového křesťanství. 

V pozdějších letech se Liszt od hnutí distancoval, nicméně o Saint-Simonově maximě, 

že by se mělo s každým člověkem zacházet podle jeho schopností, zůstal napořád 

přesvědčen. 

 Velký význam mělo pro mladého Liszta i dílo kněze a filozofa Félicité de 

Lamennaise, se kterým se seznámil na podzim roku 1833. Tři roky předtím založil abbé 

časopis Budoucnost, v němž zveřejňoval své liberální myšlenky a požadavky. Hlavní 

hesla zněla: oddělení církve od státu, svoboda svědomí i svoboda tisku, demokracie a 

republika. Tím se nevyhnutelně dostal do konfliktu s Vatikánem, ačkoli v otázkách víry 

papežskou autoritu vždy uznával. Když klerik s bojovným duchem v roce 1834 

publikoval pamflet Slova věřícího, vazby na Řím byly zpřetrhány. Franzovi tato kniha 

otevřela oči. Navazovala na myšlenku, která ho nadchla už u Saint-Simonistů – 

spravedlivý společenský řád postavený na náboženském základě. V září 1834 navštívil 

Lamennaise na jeho venkovském statku v Bretani a strávil tam tři týdny. 

 Nebyli to však pouze filozofové a spisovatelé, kdo měl na Liszta velký vliv. 

K zásadním událostem této doby patřilo setkání s Hectorem Berliozem. Liszt se setkal s 

tímto skladatelem, který byl o osm let starší než on, 4. prosince 1830. „Předtím jsme se 

neznali,“ vzpomínal Berlioz. „Vyprávěl jsem mu o Goethově Faustovi, kterého, jak se 

mi přiznal, nečetl, jenž u něj ale krátce nato vyvolal stejně bouřlivé nadšení jako u mě. 

Pociťovali jsme k sobě velké sympatie a naše přátelství se od té chvíle stále více 

prohlubovalo a upevňovalo.“ Následující den se konala premiéra Berliozovy 
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Fantastické symfonie. Skladatel však lehce jedovatým tónem poznamenal, že místo něj 

stál ve středu zájmu jeho nový přítel: „Byl přítomen mému koncertu a svými projevy 

uznání a demonstrativním obdivem vztáhl veškerou pozornost publika na sebe.“ 

 Liszt byl „Epizodou ze života umělcova“, jak zní podtitul díla, nadšen. Berlioz 

vytvořil autobiografické drama v pěti větách: láska mladého muže k ženě, která ho – jak 

jinak – odmítá, sen o vraždě, který se mu zdá v opiovém deliriu, následná poprava a 

závěrečný sabat čarodějnic. Hudba měla najednou subjektivní program, v němž už nešlo 

pouze o naivní líčení přírodních úkazů, jako je ptačí štěbetání nebo bouře. Berlioz 

vytvořil vysoce dramatickou, místy bizarní hudební detektivku, kterou se mu navíc 

podařilo skvěle instrumentovat. To vše Liszta fascinovalo. Ve Fantastické symfonii 

spatřoval náznak toho, co měl o mnoho let později uskutečnit prostřednictvím vlastních 

symfonických básní – splynutí hudby a poezie. 

 Berlioz a Liszt zůstali v úzkém kontaktu mnoho let. Když Liszt později působil 

jako kapelník na výmarském dvoře, pořádal v letech 1852, 1855 a 1856 takzvané 

Berliozovy týdny, během nichž francouzský skladatel uváděl svá vlastní díla. Liszt 

vytvořil z Fantastické a Harolda v Itálii mistrovské klavírní transkripce, které velkou 

měrou přispěly k tomu, že jeho umělecký kolega vešel ve známost. Od konce 50. let 

však přátelství znatelně ochladlo. Se špatně skrývanou závistí a mrzutou nelibostí tehdy 

egocentrický Berlioz sledoval Lisztovu angažovanost pro dalšího velkého egoistu – 

Richarda Wagnera. To nemohlo fungovat donekonečna, jak ještě uvidíme. 

 Ani vztah k Fryderyku Franciszekovi Chopinovi nebyl zcela bez napětí. 

Skladatel, polský rodák, se v Paříži usadil v pozdním létě roku 1831 – z Fryderyka se 

stal Frédéric. Liszt se s více než o rok starším hudebníkem seznámil pravděpodobně už 

na konci tohoto roku. Při Chopinově pařížském debutu v Salle Pleyel v únoru 1832 

seděl Franz v publiku. Oba muži se rychle spřátelili a trávili společně hodně času, 

příležitostně spolu dokonce vystupovali. Chopin byl Lisztovou klavírní hrou doslova 

unešen; v jednom dopise známému přiznal: „Píši Vám, aniž bych věděl, co mé pero 

naškrábe, neboť Liszt hraje v tomto okamžiku mé etudy a odvádí mě od mých 

počestných myšlenek. Chtěl bych mu ukrást způsob provedení mých vlastních etud.“ 

Když vyšly rok poté Chopinovy etudy op. 10 tiskem, věnoval je svému příteli Lisztovi. 

 Frédéric Chopin byl sám pianista s nadáním od boha. Z mnoha zpráv současníků 

víme, že disponoval nanejvýš delikátním úhozem a jeho hra byla plná poezie. Jeho 

osobnost měla – i přes určitou extravaganci – něco zdrženlivého, dokonce snad 

křehkého. Tato dispozice stála v protikladu k Lisztově hře. Zatímco Liszt dokázal chytit 
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publikum do svých sítí a omámit jej, zatímco on miloval, když mohl ženy v sále 

poblouznit a pohrávat si s nimi, v Chopinovi vyvolávali posluchači úzkost a nutkání dát 

se na ústup. Na Lisztovu adresu jednou poznamenal: „Já se pro koncertování nehodím. 

Davy lidí mě odstrašují, jejich rychlý dech dusí, zvědavé pohledy ochromují, před těmi 

cizími tvářemi se stávám němým. Ty jsi k tomu ale povolán; neboť když si publikum 

nezískáš, jsi schopen si ho podrobit.“ Chvála však byla otrávená, za těmito řádky se 

skrývala značná dávka skepse vůči charakteru přítele. Chopin chtěl asi ve skutečnosti 

říci, že Liszt své publikum nepřesvědčuje, ale přemůže a zdolá už svou ryzí přítomností 

na jevišti. Celkem vzato v Chopinovi přetrvávala jistá dávka nedůvěry vůči Lisztovi. 

V pozdějších letech mělo dokonce dojít k rozpadu přátelství. 

 Následující anekdota vypovídá mnohé o komplikovaném vztahu Franze a 

Frédérica. Když musel Chopin na začátku roku 1835 na několik týdnů opustit Paříž, 

požádal ho Liszt o laskavost. Má prý teď volný byt, zda by tam tedy mohl v době jeho 

nepřítomnosti bydlet. Chopin bez sebemenšího stínu podezření souhlasil. To však 

netušil, že se tam Liszt bude scházet k intimním, romantickým chvilkám s Marie Pleyel. 

Jestliže už to bylo samo o sobě dostatečně netaktní, skutečná delikátnost situace 

spočívala v tom, že Marie byla někdejší snoubenkou Hectora Berlioze a nynější 

manželkou Chopinova přítele Camilla Pleyela. Tyto pletichy se samozřejmě dostaly na 

veřejnost a Chopin se pochopitelně cítil oklamán. Je možné, že Pleyel Chopinovi 

vyčítal, že poskytl Lisztovi svůj byt, aby tam mohl svádět právě jeho ženu. Ať už to 

bylo jakkoli, byla to bezpochyby nestydatost. 

 A Liszt? Ten si v roli casanovy liboval. Když o mnoho let později potkal ve 

Vídni „tu Pleyelovou“, psal své aktuální přítelkyni Marii d´Agoult očividně pyšný na 

tehdejší hrdinský čin: „Ptala se mě, zda se pamatuji na Chopinův pokoj. ‚Jistě, madam, 

jak bych mohl zapomenout …’“ 

  

Paganini aneb Vynález klavírní hry 

 

Byly roky, kdy italský houslista Niccolò Paganini vyvolával u publika strach a zděšení. 

Vystoupení tohoto „ďábelského“ houslisty, jak se mu přezdívalo, byla slavná i pověstná 

zároveň. Když vstoupil Paganini – původem z Janova, kde se v roce 1782 narodil – celý 

v černém na pódium, mnoho lidí si myslelo, že vidí opravdového ďábla. Syfilis mu 

napadla hrtan a zdeformovala spodní čelist, zuby mu vypadaly, oči měl hluboko zapadlé 

v lebce. Poznamenán nemocí byl schopen jen pomalých pohybů. Heinrich Heine 
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navštívil v červnu 1832 Paganiniho koncert v Hamburku a pln úcty a obdivu jej pak 

zvěčnil ve svých Florentinských nocích. První, co Heine zaznamenal, bylo zbožné ticho 

v sále: „Všechny oči směřovaly k jevišti. Všechny uši byly nastražené a připravené  

k poslechu. Můj soused, obchodník s kožešinami, si z uší vytáhl špinavou bavlnu, aby 

mohl vzápětí lépe nasát ty vzácné tóny, za něž se platilo vstupné ve výši dvou tolarů. 

Konečně se ale na pódiu zjevila tmavá postava. Vypadala, jako by vystoupila 

z podsvětí. Byl to Paganini ve svém slavnostním obleku.“   

 Paganiniho démonický zjev jako by jasně potvrzoval všechny možné děsivé 

fámy. Dnes se nad tím můžeme už jen pousmát, tehdy ale mnoho současníků věřilo 

v jeho pekelný původ. Lidem jednoduše nešlo do hlavy, jak přišel Paganini k virtuositě 

takového kalibru. To nejjednodušší vysvětlení apeluje na věčnou lidskou potřebu klevet 

a pomluv: Paganini prý totiž není člověk, ale vtělení ďábla. Jeden návštěvník koncertu 

ve Vídni dokonce tvrdil, že při jednom vystoupení spatřil ďábla, jak stojí vedle 

Paganiniho. Oděn celý v červeném a rohatý – jak také jinak – vedl houslistovi smyčec. 

Další hrůzostrašný příběh říká, že Paganini vlastníma rukama uškrtil svou milenku a 

strávil mnoho let za mřížemi. Ve dne v noci tam hrál na housle a osvojil si tak vskutku 

ďábelskou techniku. Než ale Paganini nastoupil cestu do vězení, vytáhl údajně ze střeva 

své zesnulé milenky slavnou G strunu pro svůj nástroj. Je téměř k neuvěření, že byl 

Paganiniho německý životopisec Julius Kapp ještě v roce 1922 nucen vysvětlovat, že 

tyto hororové příběhy jsou skutečně jen falešnými zvěstmi.  

 Po svém údajném propuštění z vězení – ve skutečnosti podnikal od roku 1810 

téměř bez přestávky koncertní cesty po Itálii – debutoval Paganini v roce 1828 ve Vídni. 

O tři roky později hrál poprvé v Paříži. Když se na jaře 1832 do města nad Seinou vrátil, 

seděl v publiku i Franz Liszt. To, co Franz tehdy 20. dubna vyslechl, se ukázalo být 

zásadní zkušeností jeho života. Byla to Paganiniho až do extatičnosti vystupňovaná 

virtuozita, jež ho tak uchvátila. Díval se na hudebníka, který překonal veškeré známé 

technické obtíže hry, propůjčil svému nástroji do té doby neslýchané výrazové možnosti 

a dokonce snad do jisté míry hru na housle nově vynalezl. Liszt si náhle uvědomil, že se 

doposud – i přes svou brilantní techniku – vždy pohyboval v mezích Czerného školy. 

Ty chtěl nyní překročit. Virtuozita přitom nepředstavovala cíl, ale cestu, jak otevřít 

klavíru dveře do světa zcela nových pocitů. Franz se okamžitě pustil do díla: „Už 

čtrnáct dní pracují můj duch i mé prsty jako posedlé,“ svěřoval se příteli. „Kromě toho 

cvičím čtyři až pět hodin (tercie, sexty, oktávy, tremola, repetované tóny, kadence atd. 
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atd.). Ach! Jestli se nezblázním, nalezneš ve mně umělce! Ano, umělce, podle Tvého 

gusta, tak, jak si doba žádá!“ 

 Díky postřehům Auguste Boissier, jejíž dcera Valérie chodila v roce 1832 

k Lisztovi na hodiny klavíru, známe detaily jeho studií. Liszt vycházel z dokonalé 

emancipace prstů, pianista má podle něj k dispozici skupinu deseti rovnoprávných prstů 

a anatomické slabiny se musí do jisté míry odstranit cvičením: „Nejhorší je malíček, 

čtvrtý a třetí prst, těm je třeba věnovat zvláštní pozornost, ale procvičovat se musí i ty 

ostatní. Proto tedy nařizuje denně procvičovat jednotlivé prsty za sebou po čtvrthodině 

tak, že se prst zvedne vysoko do výšky a bříškem se spustí na klaviaturu. […] Další 

cvičení spočívá v provádění trylku, zatímco ostatní netrylkující prsty zůstávají ležet.“ 

Prsty musí být extrémně pružné a hbité. Od Valérie vyžadoval, „aby nejméně tři hodiny 

denně prováděla nejrozmanitější cvičení, stupnice v oktávách, terciích, rovněž všechny 

formy arpeggia, trylky, akordy, zkrátka vše, co patří ke studiu.“ Sám Liszt musel 

přiznat, že je to většinou velmi nudné, a slečna Boissier si tedy může během cvičení 

klidně otevřít knihu. „Liszt takto hodiny cvičí a u toho si čte, aby se zabavil. Tak se 

ponoří do četby a současně přitom procvičuje prsty.“  

Lisztovy velké ruce byly pro jeho nový způsob hry nesmírnou výhodou. 

V extrémně krátkém čase byl schopen zahrát i velmi vzdálené tóny a provádět přitom 

doslova artistické skoky. Tóny prohazoval v divokém víru jako žonglér. Prvním 

produktem vzešlým ze studia Paganiniho byla Velká bravurní fantazie na Zvonky od 

Paganiniho. Liszt si vypůjčil z finále jeho druhého houslového koncertu téma, které 

variuje v ohňostroji nápadů – trylky, dechberoucí glissanda, kaskády akordů, burácející 

oktávy v obou rukách, bláznivé skoky, pizzicatové efekty a mnoho dalšího. Obtížnost 

tohoto díla je pro interpreta noční můrou, technická vyhrocenost přesto nebyla 

samoúčelná. Liszt se touto kompozicí podle všeho o kousek přiblížil svému ideálu – 

propůjčil klavíru orchestrální rozměr. Tím, stejně jako Paganini, skutečně překonal 

určitou hranici. Pravdou ale zůstává, že to všechno bylo možné až díky dvojrepetiční 

klavírní mechanice, kterou vytvořil Sébastien Érard. Vynalézavost a hudební pokrok šly 

ruku v ruce.  

 Na hudební zážitek z dubna 1832 neměl Franz hned tak zapomenout. V roce 

1838 složil Transcendentální etudy podle Paganiniho, které znovu přepracoval a vydal 

v nové – místy jednodušší – verzi v roce 1851 jako Velké etudy podle Paganiniho. Obě 

verze shodně usilovaly o to, převést Paganiniho houslovou hru s veškerou její 

rozmarnou rafinovaností do klavírního partu. Lisztovy etudy přitom nebyly jen 
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prstovým cvičením, jež by mělo napomáhat k vyřešení technických problémů. Daleko 

spíše se staly vlastním poetickým druhem. Ve třech verzích dvanácti 

Transcendentálních etud – první vznikla již v roce 1826, přepracování následovala 

v letech 1838 a 1851 – líčí romantické nálady. Hráč se setkává s „Bludičkami“, vydává 

se na „Divoký hon“, má „Vidinu“ a v poslední etudě se ocitá ve „Sněhové vánici“. 

 Proti tomu stojí velké množství klavírních transkripcí, které Liszt vytvořil 

v průběhu života z nejrůznějších kompozic. Přetvořil například varhanní díla Johanna 

Sebastiana Bacha, zpracoval Beethovenovy symfonie, písně Frédérica Chopina, Franze 

Schuberta a Roberta Schumanna a rovněž bezpočet operních čísel svého pozdějšího zetě 

Richarda Wagnera. Většinou se striktně držel předlohy, což ale neznamenalo, že by ji 

pouze ukázněně přizpůsobil klavírní hře. Díky obdivuhodné technice a pomocí 

rafinovaných efektů byl Liszt schopen každou skladbu pro klavír takříkajíc nově 

vynalézt.  

 Třetí žánr představují parafráze. Liszt často převzal jednoduchou melodii 

z nějaké tehdy oblíbené opery a tu pak užitím vlastních přísad přetvořil v dramatickou 

fantazii, variace, reminiscence nebo obrázky. Některé skladby tohoto druhu se nám dnes 

zdají značně afektované a nabubřelé. „V mládí napodoboval špatné mravy tehdejších 

povrchních kumštýřů,“ přiznal Béla Bartók. „S touto triviálností jde ale téměř všude 

ruku v ruce obdivuhodná smělost, jak ve formě, tak v invenci. Tato odvaha není nic 

jiného než fanatická snaha o něco nového, neobvyklého. Rozeseto mezi mnoha 

šablonami je v jeho dílech řečeno víc nového, než je tomu u jiných skladatelů, které 

průměrné publikum často oceňuje více.“ 

 

Od Niccola Paganiniho se Franz Liszt naučil nejen, co všechno hudba dokáže vyjádřit, 

když člověk myslí „transcendentálně“, ale odpozoroval od něj i umění sebeprezentace. 

Způsob vystupování a pohybu na pódiu, jak pozdravit publikum, jak se uklonit, jaký 

pohled vyslat k posluchačům – Franz zjistil, že to byla součást magie, která lidi 

bezprostředně upoutala. Franz si byl vědom svého zevnějšku a působení na lidi. Na 

rozdíl od Paganiniho, který šířil auru démonična, byl však Liszt ztělesněním mladého a 

pohledného aristokrata za klavírem – a slavil s tím úspěch. „Když Liszt vstoupil, sálem 

projelo cosi jako rána elektrickým proudem,“ vzpomínal básník Hans Christian 

Andersen. „Většina dam povstala, po všech tvářích jako by se rozlila sluneční zář, 

všechny oči jako by vítaly drahého, milovaného přítele! – Stál jsem u něj docela blízko. 

Je to vyhublý, mladý muž, bledý obličej mu lemují dlouhé tmavé vlasy. Pokynul na 
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pozdrav a usedl za klavír. […] Když Liszt dohrál, snesla se na něj záplava květin; mladé 

půvabné dívky i starší dámy, které také kdysi byly půvabnými dívkami, mu házely 

kytice; vždyť on jim právě uvil tisíc kytic z tónů a vložil je do jejich srdcí a myslí.“ 

 Zajímavé je, že Andersen zmiňuje téměř výhradně reakce přítomných dam, 

Franz u nich zřejmě rozezněl zvláštní strunu a kromě hudebního génia měl v sobě něco, 

co se obvykle označuje jako charisma. Tento pojem přitom zahrnuje víc než jen 

vyzařování, charisma také nutně nesouvisí se vzhledem člověka. Vysvětlení nám 

podává sociolog Max Weber, který charisma v souvislosti s politickými vůdci popisuje 

„jako nevšední […] kvalitu osobnosti, na jejímž základě jí jsou přisuzovány 

nadpřirozené, nadlidské nebo přinejmenším specificky nevšední síly nebo vlastnosti, 

které nejsou dostupné každému, a jež je pokládána za Bohem seslanou osobu či vzor a 

tudíž i ‚vůdce‘“. Nezáleželo tedy na tom, jestli byl Liszt těmito výjimečnými kvalitami 

skutečně obdařen, rozhodující bylo, zda jejich existenci vnímali lidé kolem něj. Zdá se, 

že tato téměř intimní interakce fungovala mezi Lisztem a dámami v publiku obzvlášť 

dobře. Hudba tu byla přinejlepším až na druhém místě, mnohem více šlo o zcela světské 

záležitosti – o erotiku a sex-appeal. Jako soudobá popová hvězda byl Liszt projekční 

plochou pro tajné touhy a fantazie.  

 Franz promyšleně pracoval na svém image. Začalo to už výhradně černým 

oblečením, které propůjčovalo jeho štíhlé postavě a pobledlému obličeji cosi tajemného. 

Z vlasů po ramena, které mu během hry neustále padaly do tváře a které si dával právě 

tak často hbitě a s noblesou za uši, se stala obchodní značka. Hranice, za níž už začínala 

přehnaná hra na efekt a afektovaná póza, vyumělkovaná mimika a manýry, byla 

přirozeně tenká. Svému publiku nabízel působivou show, která znala jen jeden obsah – 

Franze Liszta. „A přece, jakým monumentálním, jakým uchvacujícím dojmem působilo 

už pouhé jeho vzezření!“ poznamenal Heinrich Heine s jízlivým posměškem. „Jak 

bouřlivý byl aplaus, jehož se mu dostalo! I kytice mu padaly k nohám! Byl to 

povznášející pohled na triumfátora, který na sebe s neotřesitelným klidem nechal padat 

kytice, až konečně vytáhl z jedné z nich červenou kamélii a s půvabným úsměvem si ji 

zasunul do klopy.“ Heine podle svých slov viděl, jak dámy padají do mdlob „a jak se 

jednou dokonce dvě maďarské hraběnky vrhly k zemi a rvaly se do krve ve snaze chytit 

jeho kapesník!“ 

 Občas Franz vyvolal skandál, když úmyslně dorazil na koncert pozdě nebo své 

vystoupení dokonce odřekl. Vytáčet piruety na společenském parketu, zazářit, flirtovat 

s dámami – to miloval a liboval si v roli marnivého páva. Už začátkem roku 1831 
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navázal milostný poměr s o patnáct let starší hraběnkou Adèle de La Prunarède, 

současně měl ale románek i s jistou Charlotte Laborie. Charlottina matka, která by 

bývala Liszta ráda viděla jako svého zetě, v Adèle pochopitelně spatřovala ohrožení 

svých plánů. Když paní Laborie zjistila, že hraběnka údajně slíbila se za Liszta provdat, 

větřila šanci zbavit se konkurence. Adèle de La Prunarède byla totiž vdaná a této 

skutečnosti se dalo znamenitě využít. A konečně tu byla ještě slečna Euphémie Didier, 

která se – podporována paní Annou – rovněž domnívala, že si ohledně Franze může 

dělat naděje. Tolik žádaný mladý muž si nyní musel přiznat, že se během krátké doby 

zcela zapletl do erotických léček. Osvobodil se, dal všem třem dámám košem a 

prohlásil, že se chce po zbytek života věnovat výhradně hudbě a své matce. Mělo to ale, 

jak víme, jiný průběh a Liszt se měl ještě pustit do mnoha milostných dobrodružství.  

  Z této historky lze vyčíst určité základní schéma. Když se kolotoč Lisztova 

života točil příliš rychle a takřka hrozilo, že ztratí rovnováhu, dal se na útěk. Nezřídka 

pak upadal do stavů melancholie, v nichž si uvědomoval, že ztrácí čas povrchním 

tlacháním. „Už to jsou více než čtyři měsíce, v nichž mi nebylo dopřáno spánku ani 

klidu,“ stěžoval si například v roce 1833. „Rodilí šlechtici, rodilí géniové, rodilí boháči, 

elegantní koketerie budoárů, tíživá, zamořená atmosféra diplomatických salonů, 

stupidní tlačenice na recepcích, egoističtí a nestoudní milovníci plesů, zívání a křečovité 

projevy nadšení literárních a uměleckých večerů, drby a hloupé žvanění při čajových 

dýcháncích, pocity studu a výčitky svědomí večer předtím a ráno poté, úspěch 

v salonech, kritika i chvála v novinách, v obou směrech vždy přehnané, umělecká 

zklamání, úspěch u publika, tím vším jsem si prošel! To vše jsem zažil! To všechno 

jsem pocítil, viděl, proklínal, opovrhoval tím a litoval toho.“ V Lisztův prospěch mluví 

to, že tyto mechanismy přinejmenším prohlédl. Jeho řešení ale nebyla vždy efektivní. 

Většinou si brzy nasadil novou masku a rozehrál nějakou další roli. 

 Liszt a ženy je téma, kterým se budeme stále znovu a znovu zabývat. Již na 

konci vztahu s Caroline de Saint-Cricq varovala Anna Liszt svého syna před dalšími 

unáhlenými milostnými dobrodružstvími. Že už si prý způsobil dost škody, promlouvala 

mu nejednou mateřsky do svědomí. Pro Franze to měly být ještě draze vykoupené 

zkušenosti. Nejvíce se mu v tomto ohledu „prodražila“ žena, která právě vstupuje na 

scénu. 
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Hraběnka 

 

Pařížská ulice Rue du Bac spojuje bulvár Saint-Germain s mostem Pont Royal. Tam, 

v srdci čtvrti Saint-Germain, vlastnila Renée de Maupéou, markýza de Le Vayer, 

takzvaný „soukromý palác“. Jednalo se přitom o přepychový městský palác, jakých tam 

tehdy byla spousta. Z ulice se portálem vstoupilo do „čestného dvora“, kde se přijímali 

hosté. Na zadní straně dvora se nacházel hlavní obývací trakt majitelů, většinou z řad 

aristokracie. „Čestný dvůr“ uzavírala dvě boční křídla. Tyto paláce byly často 

neobyčejně luxusně zařízené – peníze tu nehrály roli. V „noblesním patře“ se konaly 

okázalé recepce, slavnostní večeře, koncerty a taneční akce. Jinak tomu nebylo ani 

v domě číslo 40 v Rue du Bac. Markýza de Le Vayer vedla jeden z nejznámějších 

salonů ve městě, do paláce pravidelně zvala umělce i spisovatele. Neteř markýzy byla 

jednou z Franzových žaček, a tak bylo nasnadě mladého Liszta také občas pozvat. Při 

jedné takové příležitosti se Liszt seznámil se ženou, která mu měla rozhodujícím 

způsobem změnit život – s Marií, hraběnkou d´Agoult. Je dost možné, že se ti dva letmo 

viděli už v prosinci 1832 při příležitosti Berliozova koncertu, osobní kontakt ovšem 

navázali teprve v lednu 1833 v domě markýzy.  

 „Když jsem vstoupila kolem desáté hodiny do salonu,“ vzpomínala Marie na 

onen zimní den, „už tam byli všichni shromážděni.“ Hostitelka je ujistila, že se pan 

Liszt brzy dostaví. „Markýza ještě nedomluvila, když se otevřely dveře a mému zraku 

se naskytlo podivné zjevení. Říkám zjevení, neboť žádné jiné slovo by nevyjádřilo 

neobyčejné hnutí mysli, jež mi způsobil ten nejnevšednější člověk, jakého jsem kdy 

viděla.“ Dokonce i o desítky let později, když sepisovala své paměti, měla ten první 

dojem stále před očima: „Urostlý a extrémně štíhlý, s bledým obličejem, velkýma očima 

barvy mořské zeleně, v nichž se náhle dokázalo zajiskřit, jako když paprsek narazí na 

vlnu; trpící, a přece panovačné rysy, nejistá chůze – spíš se klouzal, než kráčel; 

roztěkaný, neklidný výraz ve tváři podobný výrazu fantoma, jež může být každým 

okamžikem povolán zpět do temnoty.“ A dále: „Franz mi byl představen, posadil se 

vedle mě a se smělým půvabem se se mnou pustil do řeči, tak důvěrně, jako bychom se 

znali už dlouho. Pod tím zvláštním zevnějškem, přivádějícím mě zpočátku k úžasu, 

jsem cítila sílu a svobodu nezávislého ducha, jenž mě přitahoval. A dlouho předtím, než 

byl náš rozhovor u konce, připadal mi jeho způsob bytí, který byl pro můj svět tak 

nezvyklý, prostý a přirozený.“ Když přišla Marie v noci domů, dlouho nemohla usnout 

a pronásledovaly ji podivné sny. 
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 Formulace „pro můj svět tak nezvyklý“ nebyla zvolena náhodně, životopisy 

Franze a Marie skutečně nemohly být rozdílnější. Na jedné straně tu byl 

jednadvacetiletý buržoazní hudebník z malých poměrů, klavírní mág, který miloval 

excentrické výstupy a o němž mluvila celá Paříž. Na druhé straně osmadvacetiletá 

Marie, žena z nejlepších aristokratických kruhů, distingovaná, majetná a vzdělaná, 

matka dvou dcer, už celé roky nešťastně vdaná. Když hraběnka Franze potkala, stála její 

dosavadní existence na rozcestí. Podívejme se na celou situaci důkladněji a 

začněme rodinnými poměry.  

 

Marie Cathérine Sophie se narodila v noci z 30. na 31. prosince 1805 ve Frankfurtu nad 

Mohanem. Její matka Marie-Elisabeth Bethmann pocházela z vlivné frankfurtské 

dynastie bankéřů, která patřila k nejbohatším rodinám ve městě. V Baslerhofu, velkém 

hrázděném domě v centru města, se žilo jako na zámku: „Společnice, komorné, sluha na 

předčítání, lékař, kaplan, nic nescházelo a ve dvoře neustále čekal zapřažený vůz pro 

případ, že by si chtěla matka nečekaně vyjet nebo nechat zavézt hosty domů.“ 

V osmnácti letech se provdala za Johanna Jacoba Bussmanna, obchodního partnera 

svého otce. Ten však zanedlouho zemřel. V září 1797 si proti vůli rodiny vzala 

Alexandra, vikomta de Flavigny. Z tohoto vztahu vzešly tři děti: Eduard, Maurice 

Adolphe a Marie Cathérine Sophie – pozdější hraběnka d´Agoult. I vikomt však záhy – 

v říjnu 1819 – zemřel. Marii bylo tehdy sotva čtrnáct let, zpočátku tedy vyrůstala u své 

přísné babičky z matčiny strany ve Frankfurtu nad Mohanem. Stará dáma svými 

vnoučaty pohrdala: „Babička své dceři stále ještě neodpustila, že si dovolila ji 

neuposlechnout a vzala si mého otce. Její měšťanská hrdost se bouřila při myšlence na 

hrdost šlechty, kterou u nás tří předpokládala.“ Žádný div, že byl pobyt ve Frankfurtu 

prosycen konflikty. Na začátku roku 1821 bylo rozhodnuto poslat Marii do pařížského 

„výchovného institutu“. „Institut dam ze Sacré Cœur byl tehdy považován za 

nejelitnější ze všech. Nemyslím si, že byl zvolen z nějakého jiného důvodu.“  

 Ve francouzském hlavním městě měla Marie přístup do nejvyšších 

společenských kruhů a mnoho mužů se půvabné slečně dvořilo. Byla to také dobrá 

partie: „Dobře vychovaná mladá dívka z dobré rodiny, se značným věnem – matka mi 

s sebou chtěla dát tři sta tisíc franků (na tehdejší dobu velmi mnoho) […], k tomu 

nejlepší důvody pro dobré vyhlídky do budoucna – matčin dědický podíl činil více než 

milion. Mohla jsem tudíž vznést ty nejvyšší nároky.“ Byla to chladná kalkulace. Vůbec 

se zdálo, že Marie byla srozuměna s tím, že se brzy vdá a že to pravděpodobně nebude 
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svatba z lásky. „Sňatek je podle mínění Francouzů dohoda, propočet, dva majetky se 

sloučí, aby společně utvořily majetek větší, dva peněžní obnosy se spojí, aby vytvořily 

obnos větší. To je ideál!“ 

  K tajným ctitelům patřil i pětačtyřicetiletý Auguste, hrabě de Lagarde. Oba, 

Marie i hrabě, ale váhali, nedokázali se rozhodnout. V červenci 1825 opustil de Lagarde 

Paříž, což Marii uvrhlo do těžké krize. Následně se jí dvořilo mnoho dalších mužů, 

Marie však už byla znechucena tolika pokusy o sblížení. Matce se zapřísáhla, že se 

u dalšího, kdo se o ni bude ucházet, domluví s bratrem, ten řekne, aniž by se jí ptal, buď 

ano, nebo ne, a ona slíbila, že toto ano potvrdí. 

 Náhoda tomu chtěla, že se příští uchazeč jmenoval Charles d´Agoult. O patnáct 

let starší hrabě se v roce 1814 jako plukovník jezdectva zúčastnil napoleonské bitvy  

u Nangis proti Rusům a utrpěl tam zranění. Od té doby za sebou tahal jednu nohu. Ani 

jeho majetek se nevyrovnal tomu, co vlastnila jeho budoucí nevěsta. Zdálo se však, že 

Marii nic z toho nezajímá. Dodržela svůj slib a 16. května 1827 se stala hraběnkou 

d´Agoult. Mariin choť jí prý ještě před svatbou slíbil, že jí dá svobodu, pokud by svého 

souhlasu jednoho dne litovala. O rok později spatřila světlo světa dcera Louise Marie 

Thérèse, o další dva roky později – v srpnu 1830 – se narodila Claire Christine. 

 Stalo se, co se nejspíš stát muselo: „Ode dne mé svatby jsem neprožila šťastnou 

chvilku. Pocit naprosté osamělosti srdce i rozumu uprostřed nových vztahů v mém 

životě vdané ženy a bolestný údiv nad tím, co jsem učinila, když jsem se provdala za 

muže, který ve mně nevzbuzuje žádnou lásku. To vše mě už od prvního dne uvrhlo do 

smrtelného smutku.“ Tato melancholie ovšem nebyla živena pouze tristními domácími 

poměry. Marie celý život opakovaně upadala do depresivních stavů, které nazývala 

„splínem“ a jež se projevovaly různými psychosomatickými onemocněními. V její 

rodině zřejmě existovalo něco jako predispozice k hloubavosti, trudnomyslnosti a 

smutku. Mariina nevlastní sestra Auguste si se svým životem neuměla vůbec poradit a 

několikrát se pokusila o sebevraždu; v polovině dubna roku 1832 se vrhla do Mohanu a 

utopila se. 

 Když Marie d´Agoult začátkem ledna 1833 vstoupila do salonu markýzy de Le 

Vayer, situace se jevila přibližně takto: Jednadvacetiletý pohledný, charismatický 

mladík Franz Liszt potkal osmadvacetiletou ženu, po šesti letech manželství 

mnohonásobně zklamanou a deprimovanou. Zanedlouho tvořili tajný milenecký pár.  

 V prvních měsících po seznámení spolu Franz a Marie často provozovali hudbu, 

četli stejné knihy a v dopisech se o nich potom bavili. Úzkostlivě však dbali na 
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zachování diskrétnosti. Nikdo se neměl, nebo spíše nesměl o jejich tajemství dozvědět. 

Občas si dokonce psali německy nebo anglicky – nikdy nemohli vědět, kdo obálku 

otevře – a i jinak prokazovali značnou nápaditost. V srpnu se Franzovi naskytla 

příležitost hrát na varhany v katedrále Notre-Dame. Marie i markýza Cathérine de 

Gabriac ho chtěly doprovázet tak, aby byly co nejméně nápadné, a tak se dámy zkrátka 

oblékly do pánských šatů. Tuto hru na schovávanou se nepodařilo utajit a za zavřenými 

dveřmi salonů se šířily obscénní fámy. Zda a k jakým obscénnostem mohlo v kostele 

dojít? Nevíme. 

 Zorganizovat společná setkání bylo stále obtížnější. Liszt svou milenku sice 

navštívil v rodinném sídle Château de Croissy na východ od Paříže, tam však byli pod 

neustálým dozorem, obzvlášť pokud byl přítomen hrabě d´Agoult. Romantické schůzky 

ve Franzově bytě byly rovněž vyloučené – žil přece dosud s matkou. Aby se mohl  

s Marií kdykoli sejít, pronajal si Franz v zimě na přelomu let 1833/1834 vlastní apartmá 

a dal mu šibalský název – „kutloch“. Ani teď neriskovali a Marie nosila při svých 

návštěvách pánské oblečení. Pikantní na tom bylo, že si ho brala z šatníku svého 

manžela.  

 Soužití Franze a Marie se nevyvíjelo zcela bez napětí. Mezi řádky 

korespondence se stále znovu vměšoval ostrý tón. Marie byla podle všeho velice žárlivá 

a požadovala detailní informace o Franzově dosavadním soukromém životě. Když 

v jedné krabici náhodou objevila jeho dopisy adresované Euphémie Didier, ztropila mu 

scénu. Franz dal najevo své rozčilení: „Jsou čtyři hodiny. Mám čas pouze na to, abych 

Vám třikrát zopakoval – směšné, směšné a ještě jednou směšné!!!“ Pobuřovalo ho, že se 

musí ospravedlňovat za poblouznění z roku 1831. Bránil se, že tuhle slečnu od té doby 

neviděl a vůbec ani na vteřinu nepomyslel na to, že by se s ní oženil. Hned o několik dní 

později na něj Marie zaútočila znovu, tentokrát kvůli jiné dámě. „Výčitky, které mi 

činíte kvůli markýze, mají vskutku hořkou pachuť,“ odvětil Liszt. „Smím-li Vám to říci, 

zdají se mi nespravedlivé.“ 

 Nejpozději na podzim se vztah schyloval ke konci. Liszt byl připraven se s Marií 

rozejít. „Musím se Vám pln studu přiznat,“ psal v listopadu, „že teprve po skutečně 

dlouhém a zahanbujícím váhání jsem se rozhodl Vám odpovědět na Váš poslední 

dopis.“ Začátkem příštího roku měl v plánu sám odcestovat do Švýcarska. Konec se 

zdál být nablízku. „Ano, existují slova, která nikdy nejsou vyřčena nadarmo, 

přinejmenším v určitých momentech. Slovo rozchod jsme Vy i já opakovaně 

vyslovovali. […] Musíme se ještě jednou vidět, potřebuji s Vámi mluvit. Sejděme se 
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brzy, hned, jak jen budete moci.“ Figurovala snad v jeho životě jiná žena? To by bylo 

asi příliš smělé tvrzení; přinejmenším však Franz dokazoval, že je připraven na novou 

lásku. O několik týdnů dříve – v říjnu 1834 – se seznámil se spisovatelkou Amandine-

Aurore-Lucile Dupin de Francueil, známější pod jménem George Sand. Třicetiletá 

autorka pěstovala na tu dobu nanejvýš nezvyklý nonkonformismus. Zatímco Marii 

d´Agoult přes veškerou její liberálnost jednou provždy zformovala francouzská nejvyšší 

společenská vrstva, v George Sand poznal Franz ženu, která se nestarala o to, co by 

měla z principu jako dáma dělat nebo čeho by se měla zříci. S oblibou nosila pánské 

šaty, kouřila dýmku a doutníky, propagovala vášnivou lásku mezi mužem a ženou a 

prohlašovala instituci manželství za překonanou. Franze tohle všechno, zdá se, 

fascinovalo. Navíc je podle všeho spojoval i fakt, že George Sand také žila 

v komplikovaném partnerském svazku – její dlouholetý vztah s Alfredem de Musset se 

nacházel prakticky ve fázi rozpadu. Přesto se z nich nestal pár.   

 V polovině října roku 1834 náhle onemocněla Mariina šestiletá dcera Louise. 

Příčina příznaků nemoci – bolestí hlavy a záchvatů horečky – zůstávala nejasná. Marie 

se domnívala, že potíže souvisí s klimatem v Croissy a vzala děvčátko s sebou do 

Paříže. Ale ani tam se její stav nelepšil. „Horečka byla stále vyšší a stupňovala se do 

deliria, po němž upadala na dlouhou dobu do mdlob podobných smrtelnému stavu.“ 

Louise už nepoznávala své rodiče. „Z jejích úst vycházelo nepravidelné, hrubé 

chroptění, které mi trhalo srdce, a přece jsem se musela bát, že už jej v příštím 

okamžiku neuslyším.“ Dny takto plynuly, až došlo 10. prosince ke katastrofě. Marie na 

chvilku odešla z pokoje, měla však špatný pocit a rychle se vrátila: „Proboha, co jsem 

spatřila?! Bylo to strašné. Louise se napřímila. Měla otevřené oči a divoký pohled. 

Vrhla jsem se k ní. Pohybem, v němž se zračilo zděšení, se mě chytila kolem krku, jako 

kdyby chtěla uniknout neviditelné ruce. Tiskla jsem ji k sobě. Vydala ze sebe výkřik a 

pak jsem cítila, jak na mě s bezvládnou tíhou kleslo její tělo.“ 

 V době Louisiny nemoci už Franz a Marie podle všeho nebyli téměř vůbec  

v kontaktu. Hraběnka seděla celé dny u postele svého dítěte, lze se domnívat, že  

u nemocné dcery byl i Charles d´Agoult. V této situaci by bylo nevhodné, kdyby 

milenec vykonal u ustarané matky zdvořilostní návštěvu. Liszt se tedy stáhl zpátky. 

Jednou náhodou potkal Mariinu komornou, která ho informovala, co je nového.  

O Louisině smrti se však dozvěděl z dopisu od Marie. Ten se sice nedochoval, známe 

však Franzovu dojemnou odpověď z 15. prosince: „Říkáte, že jste na mě během těch 

dvou dní neustále myslela. Včera a dnes jste na mě myslela u Louisina lože … 
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Odpusťte, Marie, že v tomto okamžiku zapomínám na všechnu Vaši bolest a všechno 

naše utrpení a mluvím pouze o sobě a těchto slovech: ‚Stále jsem na Vás myslela.‘ […] 

Mám pocit, že se zblázním – ale tolik Vás miluji, láska k Vám je tak intenzivní a 

povznášející.“ 

 O několik týdnů později – 3. ledna 1835 – se Franz s Marií setkal. Shledání 

patrně proběhlo v napjaté atmosféře, hraběnka mu vyčítala sobectví a citový chlad. 

Franz se bránil: „Na základě Vašeho psaní bych mohl snadno argumentovat, ale chci 

Vás toho ušetřit. Je příliš bolestné, když se člověku potvrdí správnost jeho domněnek 

skrze utrpení těch, jež miluje, než abych se mohl těšit z toho, že Vám dopřeji obdivovat 

můj důvtip.“ O smíření nemohla být řeč. 

 Následné události jsou zahaleny hustou mlhou. V polovině ledna 1835 Liszt 

téměř na dva měsíce opustil francouzské hlavní město. Dodnes nevíme, kde se zdržoval, 

s kým se setkal a za jakým účelem odcestoval. Jako by se propadl do země. Začátkem 

března ho nalézáme opět v Paříži. Mezi 3. a 22. březnem se sedmkrát sešel s Marií, 

chodili na večeře a na jedno setkání u snídaně přišel v doprovodu Frédérica Chopina. 

V této době spolu spali a zplodili svou první dceru Blandine.  

 Že je těhotná, zjistila Marie pravděpodobně na jaře. A to bylo také rozhodujícím 

důvodem, proč si s Franzem neřekli sbohem. Ba co víc, dokonce se rozhodli, že opustí 

Francii. Před odjezdem do Basileje napsala Marie 26. května svému muži Charlesovi 

d´Agoult dopis na rozloučenou: „Vaše jméno nikdy neprojde mými rty, jedině že by 

bylo vysloveno s respektem a úctou, jakou si Vaše osobnost zaslouží. Co se mě týče, 

prosím pouze o Vaše mlčení vůči světu, jenž mě udolá urážkami.“ Hrabě se projevil 

jako gentleman – dodržel slovo a dal Marii svobodu. Staral se o nyní čtyřletou dceru 

Claire Christine a uchýlil se na zámek Château de Croissy. 

 Mariino rozhodnutí bezpochyby vyžadovalo hodně odvahy. Pro velkou dámu 

z nejlepších kruhů znamenal tento krok víc než jen rozpustilé dobrodružství. Bez ohledu 

na postavení své rodiny dala světu francouzské šlechty sbohem. V každém případě byl 

na světě dokonalý společenský skandál a zbyly jen obavy, že s ní budou v budoucnu 

jednat jako s malomocnou. Možná myslela Marie na povzbudivá slova staré hraběnky 

Angélique-Élisabeth de Matignon, která o nevraživosti veřejného mínění kdysi jedné 

mladé ženě řekla: „Upokojte se, má drahá, opravdovým dámám, jako jsme my, čest – 

stejně jako vlasy – opět doroste.“ 
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2 Překladatelská analýza 
	
Profesionální přístup k překladatelské práci vyžaduje od překladatele v první řadě 

zevrubné poznání veškerých aspektů komunikační situace, do níž je originální text 

zasazen, a jejich zohlednění při převodu do cílového jazyka. Při analýze jednotlivých 

faktorů textu budu vycházet z modelu německé translatoložky Christiane Nordové.  

 

 
2.1 Vnětextové faktory 
 
2.1.1 VYSÍLATEL 

Vysílatelem a zároveň autorem textu je Oliver Hilmes (*1971), německý historik, 

novinář a autor několika úspěšných biografických publikací. V úzkém kontaktu 

s hudebním diskurzem byl již od dob studia politiky, historie a psychologie na 

univerzitách v Marburgu, Paříži a Postupimi. V doktorském studiu se zabýval 

politickým aspektem hudebních dějin 20. století a později pracoval jako osobní referent 

intendanta Berlínské filharmonie. Kromě samotné spisovatelské činnosti publikuje své 

příspěvky k dění v hudební oblasti i v programech Berlínské filharmonie, Bavorské 

státní opery Mnichov či lipského Gewandhausu a pořádá čtení a přednášky v mnoha 

hudebních a kulturních institucích, např. ve vídeňském Konzerthausu. Jeho články 

pravidelně vychází i v týdeníku Die Welt.  

 

Při pohledu na výčet jeho biografických děl je zřejmé, že hlavním okruhem jeho zájmu 

jsou především umělecké osobnosti 19. století – kromě Lisztovy biografie se intenzivně 

zabýval životem Richarda Wagnera a Gustava Mahlera, přičemž tyto dvě publikace 

byly, na rozdíl od Lisztova životopisu, koncipovány jako pohled z perspektivy 

skladatelových osudových žen a múz, tedy Cosimy Wagner a Almy Mahler-Werfel. 

Kromě toho, že Lisztův život časově spadá do historického období představujícího bázi 

pro Hilmesovu literární činnost, lze z výše uvedeného vyvodit i další možný důvod pro 

výběr tématu. Liszt byl otcem Cosimy Wagner a tchánem Richarda Wagnera, lze se 

tedy domnívat, že jedním z podnětů bylo zprostředkované seznámení s Lisztovými 

životními osudy při práci na předchozích publikacích.  
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2.1.2 ZÁMĚR VYSÍLATELE 

Obecně se dá říci, že biografické dílo jako literární žánr si klade za cíl komplexně a 

nezaujatě prezentovat život nějaké osobnosti. Co vedlo Hilmese k rozhodnutí předložit 

čtenáři právě pestrý životopis Franze Liszta, vyplývá z předmluvy knihy. Autor zde 

ozřejmuje svůj záměr odkrýt pravdivý obraz skladatele, dostat se pod povrch jeho 

„hvězdného pozlátka“ a uvést na pravou míru veškeré fámy a nepravdy, které se jako 

fakta vžily v povědomí obecné hudební veřejnosti natolik, že již nikdo oprávněnost 

těchto tvrzení více nezkoumá. Hilmes se tedy v podstatě staví do pozice jakéhosi 

novátora, jehož intencí je neotřelý a svěží způsob zacházení s materiálem. Potenciálního 

čtenáře láká na nové či přesnější informace založené na hlubším pochopení podstaty 

skladatelova způsobu uvažování v rozličných životních situacích. 

 

2.1.3 ADRESÁT 

S ohledem na jazykovou specifičnost textu a tematické zaměření je jednoznačně 

definovatelné, že zamýšleným adresátem je německý čtenář, případně nerodilý mluvčí 

s vynikající znalostí němčiny, který se v nějaké míře zajímá o hudební svět a jeho 

vyjadřovací formy, ať už se v této oblasti pohybuje aktivně například jako pedagog či 

interpret, nebo se zapojuje pasivně jako posluchač či čtenář.  

 

Co se týče věkového ohraničení, téma publikace umožňuje značně široký, ne však zcela 

neomezený záběr. Vzhledem k částečně choulostivé sexuální tematice a zasazení 

příběhu do spletitého společenského a politického kontextu doby není text primárně 

určen pro dětské čtenáře. Věková hranice, která by zaručovala, že má dítě či dospívající 

již dostatek všeobecných znalostí a představivosti pro pochopení souvislostí, je 

samozřejmě značně individuální.  

 

Z výše objasněného záměru autora však pro specifikaci příjemce textu vyplývá ještě 

jeden určující aspekt. Hilmes se v první řadě obrací na čtenáře, kteří jsou již s tématem 

obeznámeni do té míry, aby byli schopni rozpoznat a ocenit snahu o jeho nové, 

originální uchopení.  

 

Pro popis adresáta českého překladu platí v tomto případě totožné parametry jako pro 

adresáta textu výchozího, a sice jak z pohledu věkového zařazení, tak i žádoucího 
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vhledu do základů hudebního jazyka, případně alespoň letmého předchozího seznámení 

s osobností Franze Liszta.  

 

2.1.4 MÉDIUM  

Zprostředkování textu probíhá formou psané komunikace v knižní podobě. Publikaci 

vydalo nakladatelství Siedler, které je součástí vydavatelské skupiny Random House 

GmbH. Jedná se o renomované nakladatelství specializující se na literaturu faktu 

z oblasti politiky, historie, kultury a přírodních věd. Kromě toho se programově 

zaměřuje i na vydávání biografií a autobiografií významných osobností kulturní i 

politické sféry (Siedler 2014). 

 

Překlad druhé kapitoly knihy by bylo v této separované formě možno publikovat jako 

ilustrační ukázku v některém z českých literárních periodik. Vhodným médiem by byl 

například studentský časopis Babylon, který se zaměřuje na oblast politiky a umění a ve 

své literární příloze uveřejňuje texty překladové tvorby. Vzhledem k rozsahu by musel 

být text pravděpodobně rozdělen do několika čísel časopisu. 

 

2.1.5 PRAGMATIKA MÍSTA 

Biografie byla publikována v Mnichově, kde sídlí zmíněné nakladatelství. Její vznik 

však souvisí i s německým hlavním městem, kde autor žije a věnuje se novinářské a 

literární činnosti. Vzhledem k žánrově-stylistickým konvencím tohoto literárního žánru 

není text zatížen žádným dialektem, který by se vázal ke konkrétní geografické oblasti 

Německa, faktor místa tedy v tomto případě nehraje významnější roli.   

 

2.1.6 PRAGMATIKA ČASU 

Publikace vyšla tiskem v roce 2011, tedy v relativně nedávné době. S tím souvisí i 

moderní, všeobecně srozumitelná podoba německého jazyka, ačkoli při pozdější 

analýze lexikálních prostředků vyjde najevo, že text obsahuje v menší míře i výrazy 

knižní, které se nevážou k podobě jazyka v době produkce textu, ale k historickému 

období, v němž se život hlavního protagonisty příběhu odehrává. Obecně však platí, že 

při produkci překladu nebylo nutné řešit obtížné situace vznikající na základě velkého 
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časového intervalu mezi dobou vzniku výchozího a cílového textu, neboť překlad vznikl 

o pouhé tři roky později.  

 

2.1.7 MOTIVACE 

V již zmíněné předmluvě se Hilmes ke čtenáři neobrací pouze explicitní formulací 

hlavní intence, ale vyjadřuje se i ke konkrétní události, která byla podnětem pro práci na 

knize. Ne náhodou vyšla kniha v roce 2011, tedy v roce, v němž si hudební svět 

připomněl hned dvě významná jubilea – 200 let od skladatelova narození a 125 let od 

jeho úmrtí. Hilmes využívá této příležitosti, aby prostřednictvím textu vyjádřil fascinaci 

mnohovrstevnatostí jak Lisztových kompozic, tak i jeho osobnosti. 

 

2.1.8 FUNKCE 

Žánr biografie spadá do literatury faktu, prvotní a dominantní funkcí této publikace je 

tedy funkce referenční. Hilmesovým cílem je informovat čtenáře o životě a působení 

významné skladatelské osobnosti, a sice na základě vlastního pramenného výzkumu, 

který dokládá rozsáhlý poznámkový aparát1 a seznam informačních zdrojů. Z tohoto 

hlediska má publikace parametry odborného textu. Při pohledu na květnatý literární 

jazyk je však zřejmé, že autor klade na text vyšší nároky než je pouhé strohé předložení 

důvěryhodných dat. Čtenář má být nejen informován, ale zároveň dějem osloven tak, 

aby byl schopen s hlavním protagonistou příběhu prožívat jeho vzestupy i pády. Tato 

snaha o působivost výrazu a zaměření na sdělení samotné poukazuje na funkci 

poetickou. Autor se zároveň na mnoha místech obrací na čtenáře užitím inkluzivního 

plurálu, pro úplnost je tedy nutné zmínit i konativní funkci textu. 

 

 

2.2 Vnitrotextové faktory 

2.2.1 TÉMA 

Tematiku druhé kapitoly knihy, která slouží jako materiál pro překlad, do značné míry 

předznamenává již její nadpis Probieren und Studieren, anticipující takové životní 

období, v němž dospívající jedinec sbírá životní zkušenosti a na vlastní kůži zakouší 

radosti i zklamání z nich plynoucí. Tento předpoklad potvrzuje i časové určení let 1827-

                                                            
1 Na základě konzultace s vedoucím práce poznámkový aparát k překládané kapitole do práce nezařazuji.  
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1835 uvedené v závorce pod nadpisem, tedy období mezi šestnáctým a čtyřiadvacátým 

rokem Lisztova života. Stmelujícími motivy procházejícími celou kapitolou jsou 

Lisztova snaha zorientovat se v prostředí pařížských společenských kruhů, budování 

kariéry pianisty a skladatele a zároveň nutnost převzít po smrti otce zodpovědnost za 

finanční zaopatření sebe i své matky. V zájmu úplnosti tematického ukotvení je nutné 

zmínit ještě jeden aspekt, tak charakteristický nejen pro tuto Lisztovu životní etapu – 

jeho zálibu v milostných dobrodružstvích, jejichž líčením je kapitola průběžně 

prokládána.  

 

2.2.2 OBSAH 

Již z předchozího oddílu vyplývá, že kapitola popisuje období Lisztova – vlivem 

okolností urychleného – vstupu do světa dospělých. Podkapitola Enttäuschte 

Hoffnungen líčí příchod do Paříže a první dojmy z života ve velkoměstě. Liszt doufá 

v přerod ve své kariéře koncertního pianisty, ale přichází zklamání ze situace panující 

v oblasti pařížského hudebního průmyslu a Franz se uchyluje ke klavírní výuce slečen 

z vyšších společenských kruhů. Vlivem několika faktorů zároveň – nešťastné první 

lásky, zármutku ze smrti otce a profesní frustrace – čím dál více upadá do agónie.  

 

Úvodní část následující podkapitoly Ideen und Ideale vykresluje revoluční události roku 

1830, na jejichž podkladě Hilmes ilustruje Lisztův angažovaný postoj a zároveň 

pozitivní obrat v jeho psychickém rozpoložení. Začleňuje se do pařížského 

společenského života salonů a seznamuje se s řadou osobností, které formují jeho 

intelektuální vývoj i umělecké postoje. V dalším průběhu jsou okolnosti těchto 

významných setkání detailněji popisovány.  

 

Ústřední postavou třetí podkapitoly Paganini oder Die Erfindung des Klavierspiels je 

italský houslový virtuóz Niccolò Paganini. Autor líčí nekonečný obdiv Liszta k tomuto 

umělci a vliv Paganiniho brilantní hry a celkové sebeprezentace na zásadní změny 

v Lisztově přístupu k rozvoji klavírní techniky, kompoziční práce i vystupování na 

veřejnosti. 

 

V poslední kapitole Die Comtesse je pozornost autora soustředěna na osudové setkání 

Liszta a hraběnky Marie d´Agoult. V úvodu je čtenář seznámen s hraběnčiným 
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dosavadním životem a prostředím, z něhož pochází. Následně Hilmes popisuje 

okolnosti seznámení, vzájemné okouzlení i četné komplikace v rodícím se vztahu, 

související nejen s faktem, že je Marie vdaná, ale i s její chorobnou žárlivostí. Lisztovo 

rozhodnutí ukončit vztah je odvráceno sledem událostí, které v závěru kapitoly vrcholí 

společným odchodem do Bazileje. 

 

2.2.3 PRESUPOZICE 

Presupozice se vztahují k takovým informacím a jevům, které by podle předpokladu 

mluvčího měly být příjemci předem známy (Nord 2009: 111). Vzhledem k tomu, že 

úsek překládaného textu nezahrnuje úvodní kapitolu, je pro pochopení všech okolností 

bezpochyby žádoucí, aby se čtenář seznámil s předcházejícím dějem a mohl tak 

následné informace zasadit do kontextu. Co se týče jazykových nároků, autor 

předpokládá kromě vynikající znalosti německého jazyka alespoň minimální znalost 

francouzštiny, neboť do textu včleňuje značné množství francouzských pojmů. 

Průměrný německý příjemce, který si je vědom přítomnosti řady převzatých 

francouzských slov v němčině, by touto skutečností neměl být zaskočen. V rámci úseku 

příběhu odehrávajícího se převážně v Paříži navíc působí tento způsob utváření textu 

velmi přirozeně a nenásilně. Odlišná situace nastává v sekundární komunikační situaci. 

U příjemce české verze nelze a priori předpokládat, že – alespoň částečně – vládne 

tímto jazykem, při překladu bylo tedy nutné tento aspekt zohlednit. 

 

Jak již bylo zmíněno v rámci analýzy faktoru adresáta, pro bezproblémový vhled do 

textu je žádoucí znalost základů hudební terminologie a v ideálním případě i povědomí 

o dějinách klavírní hry. Tento apel na příjemce je přítomen zejména ve specificky 

hudební podkapitole Paganini oder Die Erfindung des Klavierspiels a dokládá jej 

následujících několik příkladů: 

 

 Plötzlich realisierte Liszt, dass er sich – trotz seiner fulminanten Technik – 

bislang immer in den Grenzen der Czerny-Schule bewegt hatte. (s. 61)  

 Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das alles erst durch Sébastien Érards 

Entwicklung der Klaviermechanik mit doppelter Auslösung möglich wurde.  

(s. 62) 
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 Außerdem übe ich vier bis fünf Stunden (Terzen, Sexten, Oktaven, Tremolos, 

Repetitionen, Kadenzen etc. etc.) (s. 61) 

 

Překládaný úsek, zejména pak druhá podkapitola, obsahuje obsáhlé vhledy do politické 

a společenské situace. Přestože Hilmes předkládá srozumitelný výklad dobového 

kontextu, nezaobírá se přirozeně všemi detaily a i v tomto ohledu tedy záleží na 

všeobecných znalostech příjemce, do jaké míry bude schopen sledovat dějovou linii 

textu a zda porozumí veškerým souvislostem.  

 

2.2.4 VÝSTAVBA TEXTU 

Z hlediska makrostruktury vykazuje druhá kapitola obdobné členění jako zbylých šest 

kapitol publikace. Všechny se shodně dělí na několik podkapitol opatřených dílčími 

nadpisy, přičemž jejich počet se pohybuje v rozmezí od čtyř do šestnácti oddílů. 

Konkrétní členění překládané kapitoly již bylo popsáno v předchozí analýze obsahu. 

Vlastní text biografie je orámován autorovou předmluvou a doslovem, v němž líčí 

bezprostřední události po Lisztově smrti a připojuje stručné resumé. Následuje 

poděkování spolupracovníkům a rodině, rozsáhlý poznámkový aparát, seznam zdrojů, 

abecední výčet osobností figurujících v textu a seznam institucí, které poskytly 

obrazové přílohy. Text je zcela pravidelně členěn do odstavců, převážně odsazovaných 

zleva. V případech, kdy autor cítí potřebu zdůraznit určitý tematický posun v ději, volí 

namísto tohoto typu odsazení mezeru mezi odstavci. Vzhledem k výše popsané 

struktuře je text již oproštěn od poznámek pod čarou. 

 

Mikrostrukturou, kterou Nordová (2009) dále člení na formální a obsahovou, se 

zabývají oddíly 2.2.6 a 2.2.7. 

 

2.2.5 NONVERBÁLNÍ PRVKY 

Čistě jazykové elementy jsou v překládaném úseku doplněny o několik obrazových 

příloh se stručnými popisky. Jedná se o dva notové úryvky Lisztových skladeb, portréty 

Liszta a hraběnky d´Agoult a karikaturu zobrazující skladatele ve společnosti 

spisovatelky George Sand.2 Doprovodné ilustrace jsou do textu zasazeny tak, aby 

                                                            
2 Na základě konzultace s vedoucím práce obrazové dokumenty a překlad jejich popisků do přílohy práce 
nezařazuji,  údaje v nich obsažené totiž z velké většiny korespondují s informacemi řečenými v textu. 
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tematicky korespondovaly s příslušným úsekem. Zařazení obrazového materiálu je 

zřejmou snahou o zvýšení atraktivity publikace a celkové odlehčení textu. 

 

Text obsahuje i grafické prvky, jež přispívají k lepší orientaci v horizontálním členění. 

Nadpisy všech podkapitol jsou zvýrazněny tučným písmem a první slova úvodních 

odstavců jsou uvozena velkým, rovněž tučně tištěným písmenem. Uvnitř textu se mění 

běžné písmo na kurzivu u názvů kompozic a literárních spisů.   

 

2.2.6 LEXIKUM 

Při pohledu na volbu lexikálních jednotek je očividné, že autorovým záměrem bylo 

vystavění dynamického, poutavého textu, což je primárně spjato s dosažením žádoucího 

účinku u čtenáře.  Ten má být v ideálním případě příběhem zasažen a vtažen do děje.  

 

Obecně se tato oblast vyznačuje několika výraznými tendencemi. Jedním 

z charakteristických rysů textu je zakomponování cizojazyčných výrazů. Kromě 

několika málo anglických pojmů se jedná především o slova převzatá z francouzštiny. 

Toto specifické utváření textu souvisí s celkovou tematikou a prostředím Paříže  

19. století, do nějž je kapitola zasazena. Autor cíleným vkládáním cizojazyčných prvků 

zachovává kolorit doby, pro niž byla francouzština vůdčím evropským jazykem. 

Francouzské výrazy lze rozčlenit do dvou hlavních skupin. Početnější skupinu tvoří 

slova v německém jazyce již zdomácnělá a považovaná za součást německé slovní 

zásoby. V těchto případech tedy nejsou na příjemce kladeny speciální lingvistické 

nároky. Konkrétně se jedná o označení, jež jsou součástí geografických pojmů (např. 

Faubourg, Boulevard), oslovení (např. Madame, Mademoiselle, Monsieur), historické 

pojmy (např. Ancien Régime) a další výrazy, které se nevztahují ani k jedné ze 

zmíněných oblastí (např. Savoir-vivre, Adieu, Entourage, Etablissements).  Do druhé 

skupiny patří názvy skladeb, periodik a literárních spisů. Problematikou překladu těchto 

lexikálních jednotek se budu detailněji zabývat v oddíle 4.1.1. 

 

Jazykovou pestrost zajišťuje i prolínání stylových rovin spisovného německého jazyka. 

Na jedné straně je to narativní styl s užitím neutrálních i citově zabarvených jazykových 

prostředků, který je kombinován s jazykem reprodukované řeči hlavních postav. Tyto 

citace úryvků dopisů či memoárů jsou ve své subjektivitě často silně expresivní, aktéři 
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příběhu skrze poetický jazyk s nádechem patosu projevují své emoce – lásku, zlobu, 

zoufalství i žárlivost. Typickou ukázkou vybraných způsobů vyjadřování, které byly 

v této době charakteristické zejména pro písemný projev, je následující úryvek 

z memoárů Marie d´Agoult: Hochgewachsen und überschlank, ein bleiches Antlitz, mit 

großen meergrünen Augen, in denen plötzlich Lichter aufblitzen konnten, als träfe ein 

Strahl die Welle; leidende und doch gebietende Züge, unsicherer Gang, der mehr 

dahinglitt als schritt (…) (s. 68-69). Je samozřejmé, že výběr lexikálních prostředků 

nebyl u intertextových odkazů v Hilmesově režii, přesto se i zde ukazuje jeho záměr a 

jasná představa o míře expresivity textu, a sice ve výběru konkrétních citací z množství 

pramenů, jež měl k dispozici.   

 

Vzhledem k dataci jsou občasným jevem citátů i zastaralé výrazy. Jedná se o dativní 

koncovky u substantiv rodu mužského a středního (např. aus gutem Hause, sich einem 

Manne vermählen, vom Tage, aus ihrem Munde, in diesem Augenblicke) a ojediněle se 

v textu vyskytl i slovesný tvar ward – zastaralá forma pomocného slovesa wurde.  

 

Z kategorie expresivních prostředků se v textu vyskytují idiomatická spojení (např. vom 

Kopf auf die Füße stellen, die Schau stehlen, vom Regen in die Traufe kommen), 

metafory větné (např. Pirouetten auf dem gesellschaftlichen Parkett drehen, eine neue 

Maske überziehen) i nevětné (např. Menschenfischer).  

 

Přítomnost odborných termínů z hudební oblasti souvisí podobně jako u francouzských 

výrazů jak s tématem knihy, tak i s autorovými předpoklady ohledně adresáta a jeho 

předchozích znalostí.  

 

2.2.7 SYNTAX 

Syntaktická struktura kapitoly je značně pestrá a zahrnuje jak krátké, úderné věty, tak i 

dlouhá, bohatě členěná souvětí, čímž si text zachovává dynamičnost a nesklouzává 

k monotónnímu vyznění. Zastoupení hypotaktických a parataktických souvětí je  

v rovnováze. Co se týče typologie vět podle postoje mluvčího, úseky reprodukované 

řeči se na rozdíl od autorova narativu, kde převažují věty oznamovací, vyznačují vyšší 

koncentrací vět tázacích a zvolacích: Großer Gott, was sah ich?! (s. 75); Und dennoch, 

wie gewaltig, wie erschütternd wirkte schon seine bloße Erscheinung! (s. 66); Ah! Wenn 
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ich nicht verrückt werde, wirst Du einen Künstler in mir wiederfinden! (s. 61) Tento jev 

souvisí s bezprostředním vyjadřováním emocí aktérů příběhů, zatímco Hilmes zaujímá 

v první řadě pozici pozorovatele a komentátora situací. Pokud se v textu objeví tázací 

věta, pak se jedná spíše o krátkou řečnickou otázku: Wie konnte es weitergehen? (s. 49) 

V zájmu zachování plynulosti děje zde tato řečnická figura odpověď vyžaduje – což je 

v rozporu s její podstatou v odlišných komunikačních situacích. Na tomto místě ovšem 

figuruje jako uvozující článek následující dějové linie a zároveň slouží k navázání 

kontaktu s příjemcem.  

 

Vysokou četnost výskytu v textu vykazují reliéfizované a parentetické výpovědi, jež 

mají obdobnou funkci a zaměnitelné je i jejich formální značení, strukturně se však liší 

(Hrbáček 1994). Hrbáček (1994) rozumí reliéfizací „komunikačně významové 

odstupňování výpovědi nebo textu grafickými nebo zvukovými prostředky, aniž se 

přitom poruší syntaktická struktura výpovědi nebo textu“, zatímco vsouvání „je zvláštní 

druh mezivýpovědního vztahu, jímž se významového odstupňování textu dosahuje 

syntakticky, přerušením syntaktické struktury“. Hilmes využívá pro grafické znázornění 

obou typů výpovědí téměř výhradně dvojici pomlček, výjimečně je odděluje závorkou 

či čárkami. Poslední varianta je ovšem možná pouze u parenteze, neboť u reliéfizované 

výpovědi by čárky nivelizovaly samotnou její podstatu – viditelné vyčlenění. 

V následujícím příkladu reliéfizace je tedy sice prostřední výpověď vyčleněna graficky, 

z pohledu syntaxe se ovšem nejedná o narušení celistvé struktury okrajových částí, ale  

o variantu vztahu řazení výpovědí (Hrbáček 1994):  

 

 Und schließlich gab es noch Mademoiselle Euphémie Didier, die sich – 

unterstützt von Frau Anna – ebenfalls Hoffnungen auf Franz glaubte machen 

zu dürfen. (s. 66)  

 

Pro srovnání následuje příklad parenteze, která je vloženou samostatnou větou: 

 

 Nach Paganinis vermeintlicher Entlassung aus dem Gefängnis – in Wahrheit 

war er ab 1810 nahezu dauerhaft auf Konzertreisen in Italien – gab er 1828 

sein Debüt in Wien. (s. 60) 
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Jak demonstruje předchozí příklad, vsuvky obohacují základní rovinu textu převážně  

o věcné doplňující informace, na několika místech však slouží i jako prostor pro autorův 

osobní komentář. Havlová (1961) tento typ vsuvek souhrnně nazývá „autorskými 

poznámkami“:  

 

 (…) die Liebe eines jungen Mannes zu einer Frau, die ihn – wie sollte es anders 

sein – zurückweist (…) (s. 57)  

 Das konnte – wie wir noch sehen werden – auf Dauer nicht gut gehen. (s. 57)  

 

Z hlediska formální stavby text obsahuje jak větné parenteze (v podobě věty jednoduché 

či souvětí), tak i parenteze nevětné (v podobě větného členu). U reliéfizovaných 

výpovědí je vyčleněn jeden nebo několik větných členů. 

 

Dalším vysoce frekventovaným syntaktickým jevem v autorově rukopisu je napojování 

vět a naznačení jejich vztahu pomocí dvojtečky. Věta či nevětná výpověď po dvojtečce 

přitom první argument konkretizuje, doplňuje či na něj nějakým jiným způsobem 

reaguje: 

 

 Liszt schien mit jener Komposition seinem Ideal ein Stück nähergekommen zu 

sein: Er verlieh dem Klavier eine orchestrale Dimension. (s. 62) 

 

2.2.8 SUPRASEGMENTÁLNÍ PRVKY 

Mezi suprasegmentální prvky se řadí takové prostředky, jež spoluvytvářejí 

charakteristický „zvuk“ textu (Nord 2009: 137). Jak již bylo nastíněno v předchozí 

analýze syntaxe, překládaná kapitola obsahuje velké množství vsuvek a interpunkčních 

znamének, zejména dvojteček, které se na melodii textu významně podílejí tím, že 

informacím přiřazují relativní význam – některé zdůrazňují, jiné staví v textovém reliéfu 

do pozadí. Kromě toho zastávají v psaném projevu analogickou funkci k pauzám 

v projevu mluveném. Při překladu bylo potřeba s těmito výrazovými prostředky 

pracovat obezřetně a vzhledem k rozdílům jazykových systémů důkladně promýšlet 

jednotlivá řešení tak, aby zůstalo zachováno tempo originálu a aby zároveň zněla 

melodie překladu pro českého příjemce plynule a přirozeně.  
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Zvukové zabarvení jednotlivých slov či slovních spojení ovlivňují i uvozovky. Pro 

adresáta, který si při čtení textu utváří určitou akustickou představu, jsou signálem, že je 

nějaká slovní jednotka autorem záměrně zdůrazněna, může obsahovat ironický či jiný 

emotivní podtón a zaslouží si zvýšenou pozornost. Hilmes tímto způsobem prezentuje 

především francouzské pojmy, u nichž je užitím uvozovek ještě zesílen jejich originální 

zvuk. V německém textu jsou užity obrácené francouzské uvozovky, které jsem 

v překladu zaměnila za dvojité uvozovky, tradičně užívané v českých textech. 

 

Kromě syntaktického utváření souvisí intonace textu i s výběrem lexikálních jednotek, 

které samy o sobě nesou zvukovou informaci. Tato skutečnost se výrazně projevuje 

především v reprodukované řeči – kromě samotné představy zvuku „živé“ výpovědi je 

odlišné vyznění ovlivněno i rozmanitými stylovými příznaky jazykových prvků (viz 

oddíl 2.2.6).  
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3 Metoda překladu a překladatelské postupy 
 

Pro vytvoření překladatelské koncepce a stanovení metody je nejprve nutné provést 

důkladnou analýzu výchozího textu. Jen tak je možné proniknout za hranici jazykových 

znaků na úroveň ideově-estetického obsahu, jehož je text nositelem (Levý 2012: 45). 

Pro překlad jsem zvolila instrumentální metodu, cílem tudíž bylo zachovat jak primární 

referenční funkci, tak i neméně důležitou funkci poetickou a konativní. Zachováním 

míry expresivity originálního textu jsem usilovala o dosažení stejného účinku na 

adresáta cílového textu. 

 

Obecně se dá říci, že česká a německá kultura vykazuje mnoho styčných ploch, což má 

své kořeny v historickém sepětí těchto dvou kulturních a jazykových oblastí, v textu se 

tudíž nevyskytují reálie, které by vyžadovaly užití některé z forem intelektualizace. To, 

že výchozí text nepochází ze vzdálené, exotické kultury, však neznamená, že je 

přijatelné a dostačující ubírat se cestou mechanického převodu. I zde platí, že „jazyk 

předlohy a jazyk překladu nejsou přímočaře souměřitelné“ (Levý 2012: 64), což se 

konkrétně projevilo především v rozdílnosti syntaktických struktur či v absenci 

odpovídajících gramatických kategorií v porovnání s německým jazykovým systémem. 

 

Vzhledem k tomu, že originál obsahuje množství francouzských pojmů, bylo třeba 

přizpůsobit se předpokládaným jazykovým kompetencím cílového příjemce. Základní 

strategií bylo vyjít mu maximálně vstříc tak, aby nenarážel na nežádoucí jazykové 

bariéry, které by bránily bezproblémové recepci. Z toho důvodu jsem eliminovala 

výskyt cizojazyčných prvků v textu na minimum a upřednostnila výše řečené před 

plným zachováním francouzského koloritu.  

 

V oblasti vlastních jmen jsem pracovala individuálně s jednotlivými skupinami pojmů. 

V případě antroponym jsem se rozhodla jména nepřechylovat a ponechat je v původní 

podobě, neboť připojování koncovek z jiného jazykového systému považuji za velmi 

nepřirozené a neautentické, pokud se jedná o tak jedinečný jev, jakým je jméno osoby. 

Z oblasti toponym jsem do češtiny převáděla pouze názvy, u nichž existují v cílové 

kultuře již zažité ekvivalenty. U zbylých zeměpisných reálií jsem uplatnila postup 

transkripce, která se v případě jazyků se společným písmem kryje s postupem opisu. 

Názvy hudebních a literárních děl a periodik jsem jednotně překládala do češtiny.  
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Co se týče dalších překladatelských postupů definovaných Levým (2012: 106-107), 

překlad ve vlastním slova smyslu byl realizovatelný pouze u odborných pojmů, 

v případě výchozího textu do této kategorie patří výrazy z oblasti hudební terminologie. 

Substituce neboli nahrazení domácí analogií se uplatňuje u výrazů z oblasti zvláštního, 

které si však zachovávají dostatečnou míru obecného významu. Při překladu nebylo 

nutné tento postup využívat, neboť text výše specifikované výrazy neobsahuje. 
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4 Překladatelské problémy 
 

Rozdílnost výchozí a cílové kultury a jazykových konvencí klade na překladatele 

požadavek učinit v průběhu práce nespočet dílčích rozhodnutí, která by zároveň měla 

korespondovat s celkovou překladatelskou metodou. V následující části se zaměřím na 

opakující se i ojedinělé jevy, které se při překladu ukázaly být problematickými a bylo 

zapotřebí s nimi pracovat tak, aby nedošlo k narušení funkcí ani jednotného stylu textu a 

aby bylo – v zájmu cílového příjemce – dosaženo maximální srozumitelnosti a 

přirozeného plynutí textu.  

 

4.1 Lexikální rovina 
 

4.1.1 FRANCOUZSKÉ VÝRAZY 

Způsob, jakým jsem při práci s francouzskými pojmy postupovala, je již částečně 

popsán v kapitole 3, na tomto místě tedy demonstruji pouze několik vybraných jevů a 

jejich řešení, která se v některých případech vztahují na celou skupinu výrazů.  

U zeměpisných reálií bylo nutné zohlednit, jaké výrazy jsou součástí vlastního názvu, a 

ponechat v překladu i jejich původní tvar. Konkrétně se jednalo o názvy ulic a mostů 

v opozici k pojmenování čtvrtí: 

 Die Pariser Rue du Bac verbindet den Boulevard Saint-Germain mit dem Pont 

Royal. Dort, im Herzen des Faubourg Saint-Germain (…) (O3, s. 68) 

Pařížská ulice Rue du Bac spojuje bulvár Saint-Germain s mostem Pont Royal. 

Tam, v srdci čtvrti Saint-Germain (…) (P4, s. 20) 

Pro označení typu Madame, Monsieur, Mademoiselle ve spojení se jménem jsem ve 

většině případů užila ekvivalentní české výrazy, na několika místech jsem v závislosti 

na kontextu volila vypuštění výrazu. V jedné větě figurovalo oslovení osamoceně, 

přičemž odkazovalo na vlastní jméno ve větě předchozí. Ponechání totožného typu 

koreferenčního vztahu by v češtině vyznělo nepřirozeně, oslovení jsem tedy nahradila 

vlastním jménem a dvojímu opakování se vyhnula přeformulací předchozí věty: 

                                                            
3 Originál.  
4 Překlad.  
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 Das unromantische Ende dieser ersten romantischen Liebe stürzte Franz und 

Caroline in Verzweiflung. Während sich die Mademoiselle (…) (O, s. 51) 

Neromantický konec první lásky uvrhl oba dva v zoufalství. Zatímco Caroline se 

(…) (P, s. 9) 

Francouzské oslovení jsem ponechala pouze u citace, kde neplnilo úlohu neutrálního 

označení, ale bylo naplněno expresivním obsahem vycházejícím z kontextu, který bylo 

žádoucí zachovat: 

 „Sie fragte mich, ob ich mich an das Zimmer von Chopin erinnere. ‚Gewiss, 

Madame, wie könnte ich vergessen …‘“ (O, s. 59) 

„Ptala se mě, zda se pamatuji na Chopinův pokoj. ‚Jistě, madam, jak bych mohl 

zapomenout …’“ (P, s. 14) 

U ženských příjmení jsem ve zvolené metodě udělala jedinou výjimku, a sice u citace, 

kde bylo funkční v zájmu zachování příznaku hovorovosti jméno přechýlit: 

 Als er Jahre später „La Pleyel“ in Wien traf (…) (O, s. 59) 

Když o mnoho let později potkal ve Vídni „tu Pleyelovou“ (…) (P, s. 14) 

Z pojmů souvisejících s politickým ovzduším doby jsem váhala u překladu obratu 

Ancien Régime. Možnost zachovat originální verzi jsem vyloučila s ohledem na 

jednotnou strategii překladu a nakonec se přiklonila k ekvivalentu starý režim, což může 

být bez kontextu pojmenování značně neurčité a ambivalentní, ale v úseku, který 

srozumitelně podává politickou situaci, má jasnou referenci: 

 Die Errugenschaften der Französischen Revolution wurden peu à peu 

zurückgedrängt, und das Ancien Régime geisterte plötzlich wieder als 

Schreckgespenst durch das Land. (O, s. 52) 

Výdobytky Francouzské revoluce byly postupně potlačeny a zemí náhle jako 

přízrak znovu obcházel starý režim. (P, s. 10) 

Na několika místech zahrnuje Hilmes do textu francouzský výraz, který vzápětí 

překládá buď formou vsuvky v téže větě, nebo zapojením německého ekvivalentu do 

věty následující. Z hlediska stanovené metody nebylo žádoucí dvojjazyčnou podobu 

pojmů zachovávat, vsuvky jsem tedy vypustila a u zbylých úseků jsem se, pokud to 

bylo možné, vyhýbala opakování výrazu, aby text nepůsobil monotónně: 
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 Als der streitbare Kleriker 1834 die Kampfschrift Les paroles d´un croyant 

publizierte, (…). Für Franz stellten jene „Worte eines Gläubigen“ eine 

Offenbarung dar. (O, s. 56) 

Když klerik s bojovným duchem v roce 1834 publikoval pamflet Slova věřícího, 

(…). Franzovi tato kniha otevřela oči. (P, s. 12) 

V úseku, kde autor vypisuje názvy několika skladeb z cyklu Lisztových etud, se 

objevuje zarážející nejednotnost – pouze ve dvou ze čtyř případů je v závorce uveden 

originální francouzský název: 

 Dem Spieler begegnen „Irrlichter“ („Feux follets“), er begibt sich auf eine 

„Wilde Jagd“, er hat eine „Vision“, und im letzten Stück gerät er in ein 

„Schneegestöber“ („Chasse-neige“). (O, s. 62) 

Rozhodovala jsem se tedy, zda zůstat věrná originálu, ať už byl záměr autora jakýkoli, 

nebo údaje v závorkách vypustit. Zvolila jsem druhou variantu, neboť jsem nejednotné 

řešení považovala za matoucí a ponechání originálního znění pro českého příjemce 

nadbytečné. 

 

4.1.2 ANGLICKÉ VÝRAZY 

Z anglických výrazů, které jsou v němčině obecně velmi výraznou součástí slovní 

zásoby, se v textu vyskytla jen dvě ustálená spojení – High Society a Small Talk – a 

výraz Establishment. Anglicismy se stále větší měrou prosazují i v českém jazykovém 

prostředí, lze tedy předpokládat, že by cílový příjemce cizojazyčným výrazům rozuměl. 

Domnívám se však, že jejich překlad propůjčuje textu větší kompaktnost, nehledě na to, 

že užití cizojazyčných prvků neodpovídá žánrově-stylistickým konvencím biografie, tak 

jako je tomu například ve vysoce odborných či publicistických textech.  

U spojení Small Talk jsem se rozhodla pro odklon od stylově neutrální společenské, 

příp. nezávazné konverzace a zvolila expresivnější variantu: 

 (…) dass er seine Zeit mit oberflächlichem Small Talk verschwendete. (O, s. 67) 

(…) že ztrácí čas povrchním tlacháním. (P, s. 19) 

Posun na ose směrem k hovorovosti jsem volila z několika důvodů. Za prvé, výběr 

ostatních jazykových prostředků věty lépe koresponduje s expresivnějším vyjádřením. 
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Zařazení dalšího atributu za adjektivum povrchní mi navíc nepřipadalo jako ideální 

stylistické řešení a volbu rovněž ovlivnil následující úsek textu, kde Liszt vyjadřuje 

odpor vůči tomuto typu komunikace a autorova slova tak tento výrok anticipují. 

 

4.1.3 NÁZEV KAPITOLY 

Spojení Probieren und Studieren se z lexikálního hlediska vztahuje ke rčení Probieren 

geht über Studieren, které říká, že praktické zkušenosti mají větší hodnotu než čistě 

teoretické poznatky (Drosdowski, Scholze-Stubenrecht 1992: 557). Tento intertextuální 

přesah může být na první pohled matoucí, spojka und však naznačuje, že významově 

název kapitoly se rčením nesouvisí, naopak vypovídá o vyváženém poměru obou 

aktivit. Protože čeština nedisponuje ekvivalentním rčením, nebylo reálné přeložit název 

tak, aby v něm byl skryt obdobný odkaz. Mým cílem tedy byl takový překlad, který by 

vystihoval originál, ale nebyl příliš abstraktní a měl pro cílového příjemce co největší 

výpovědní hodnotu. Zároveň jsem usilovala o vyznění, které bude stylisticky 

korespondovat s celkovou poetikou a expresivitou textu. Z těchto důvodů jsem zvolila 

volný překlad Ve víru studia a životní praxe. 

 
4.2 Gramatická rovina 
 

4.2.1 KONJUNKTIV I 

Tento gramatický tvar představuje jeden ze způsobů, jak je v němčině možné 

reprodukovat cizí řeč. Při překladu vyvstává potřeba hledat alternativní řešení, neboť 

čeština ekvivalentní kategorií nedisponuje. Častý výskyt tohoto jevu v textu souvisí 

s autorovou koncepcí, která staví na intertextualitě jako na jednom ze základních pilířů 

autentičnosti příběhu. Nepřímá řeč na mnoha místech plynule navazuje na citátové 

úseky, nebo je do nich dokonce zahrnuta (viz následující příklad). Při překladu nebylo  

v mnoha případech nutné signalizovat odkazování na řeč jiné osoby či skupiny osob 

přídavnými lexikálními prvky – pochopení tohoto faktu bylo zřejmé z kontextu. 

Důležité bylo pouze zachovat odpovídající slovesný čas. Pro propojení větných celků 

jsem nejčastěji využívala spojky že a k případnému zdůraznění odkazu na cizího 

mluvčího modální částici prý: 
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 „Das wäre eine grosse Seltenheit, sagte mir die Mutter, (…), ihr Franz wäre fast 

immer in der Kirche, sagte sie, und beschäftige sich überhaupt gar nicht mehr 

mit Musik!“ (O, s. 51-52) 

„Že prý je to velká vzácnost, řekla mi jeho matka.(…) Říkala, že je Franz skoro 

pořád v kostele a hudbou že už se vůbec nezabývá!“ (P, s. 10) 

 

 Dessen Wohnung stehe ja nun leer, ob er ihm diese für die Zeit seiner 

Abwesenheit überlassen könne? (O, s. 59) 

Má prý teď volný byt, zda by tam tedy mohl v době jeho nepřítomnosti bydlet.  

(P, s. 14) 

 

4.2.2 NEURČITÝ OSOBNÍ PODMĚT MAN 

Při překladu je možné volit hned z několika variant. Pro výběr vhodného ekvivalentu je 

vždy nutné zohlednit okolní kontext i celkovou strukturu věty. Na následujících 

příkladech demonstruji jednotlivé možnosti řešení: 

 

1) Překlad opisným pasivem 

 Man entschloss sich Anfang 1821 dazu, Mademoiselle Marie in ein Pariser 

„Erziehungsinstitut“ zu geben. (O, s. 70) 

Na začátku roku 1821 bylo rozhodnuto poslat Marii do pařížského „výchovného 

institutu“. (P, s. 21)  

 

2) Překlad reflexivním pasivem 

 Von der Straße betrat man durch ein Portal den „Ehrenhof“, wo die Gäste 

empfangen wurden. (O, s. 68) 

Z ulice se portálem vstoupilo do „čestného dvora“, kde se přijímali hosté.  

(P, s. 20) 

 

3) Překlad určitým (nevyjádřeným) podmětem 

 Gelegentlich schrieben sie sich sogar in Deutsch oder Englisch – man konnte ja 

nie wissen, wer das Kuvert öffnen würde. (O, s. 72) 

Občas si dokonce psali německy nebo anglicky – nikdy nemohli vědět, kdo 

obálku otevře. (P, s. 23) 
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4) Překlad ekvivalentem „člověk“ 

 Es ist ein zu elendes Ding, die Richtigkeit seiner Vermutungen durch die Leiden 

derer, die man liebt, bestätigt zu sehen (…) (O, s. 76) 

Je příliš bolestné, když se člověku potvrdí správnost jeho domněnek skrze 

utrpení těch, jež miluje (…) (P, s. 25) 

 

5) Překlad infinitivní konstrukcí 

 Die Art des Auftretens und des Sich-Bewegens auf der Bühne, wie man das 

Publikum begrüßt, wie man sich verbeugt, wie man in das Auditorium blickt – 

Franz stellte fest, dass das Teil einer Magie war, die die Menschen unmittelbar 

erfasste. (O, s. 64) 

Způsob vystupování a pohybu na pódiu, jak pozdravit publikum, jak se uklonit, 

jaký pohled vyslat k posluchačům – Franz zjistil, že to byla součást magie, která 

lidi bezprostředně upoutala. (P, s. 17)  

 

4.2.3 MODALITA 

V rámci německého jazykového systému představuje modalita velmi členitou oblast, 

jejíž výrazové prostředky mají schopnost vyjádřit postoj mluvčího k dané situaci. 

Z tohoto pohledu se jedná nejen o gramatickou, ale i o sémanticko-pragmatickou 

kategorii, neboť výpověď mluvčího zahrnuje vždy určitý komunikační záměr. Kromě 

modálních sloves s plnovýznamovou funkcí se v textu vyskytuje i řada modálních 

sloves, která jsou gramatikalizována a vystupují jako pomocná slovesa. Následující 

příklady demonstrují překladová řešení právě těch prostředků, které řadíme do 

kategorie  epistemické neboli jistotní modality.  

V textu se vyskytují vazby vyjadřující distancovanost mluvčího od tvrzení jiné osoby: 

 Heine will beobachtet haben, wie Damen in Ohnmacht fielen (…) (O, s. 66) 

Heine podle svých slov viděl, jak dámy padají do mdlob (…) (P, s. 18) 

Užitím slovesa wollen autor odkazuje na básníkovu vlastní výpověď, ale současně dává 

najevo jistý odstup. Volila jsem tedy překlad, který zachovává obě tyto významové 

roviny. Spojení podle svých slov zároveň zdůrazňuje odlišnost v perspektivě ve srovnání 

s podobně užívaným slovesem sollen: 
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 Er würde lieber Holz hacken, soll er gesagt haben, als wie ein englischer 

Monarch leben zu müssen. (O, s. 52) 

Prohlásil prý, že by raději sekal dříví, než aby musel žít jako anglický 

monarcha. (P, s. 10) 

 

 Bevor er aber den Gang in den Kerker angetreten habe, soll Paganini aus dem 

Darm seines verstorbenen Liebchens die berühmte G-Saite für sein Instrument 

gezogen haben. (O, s. 60) 

Než ale Paganini nastoupil cestu do vězení, vytáhl údajně ze střeva své zesnulé 

milenky slavnou G strunu pro svůj nástroj. (P, s. 15) 

Zatímco sloveso wollen signalizuje, že tvrzení vychází z výpovědi mluvčího jako 

syntaktického podmětu, vyjadřuje sloveso sollen, že se o syntaktickém podmětu 

vyjadřuje blíže nespecifikovaná skupina osob (Helbig, Buscha 2001: 122). Tomuto 

faktu jsem přizpůsobila i překlad, přičemž jsem užila lexikální prostředky s obdobnou 

sémantickou náplní. 

Kromě modálních sloves se v textu vyskytly i další modální formy, především modální 

infinitivy, u nichž bylo důležité zohlednit aktivní význam slovesa haben oproti 

pasivnímu významu slovesa sein, přestože obě formy shodně vyjadřují nutnost či 

povinnost: 

 Wir müssen uns noch einmal sehen, ich habe mit Ihnen zu reden. (O, s. 74) 

Musíme se ještě jednou vidět, potřebuji s Vámi mluvit. (P, s. 23) 

 

 Dass Franz sich nicht vollends gehen ließ, war seiner Mutter zu verdanken. 

(O, s. 52) 

Na tom, že Franz neupadl do úplné letargie, měla zásluhu jeho matka. (P, s. 10) 

V druhém případě jsem pasivní význam slovesné vazby v zájmu přirozeného vyznění 

zaměnila za činný rod a původní syntaktický předmět se tak dostal do pozice agentu. 

 

4.2.4 VERBONOMINÁLNÍ SPOJENÍ 

Z oblasti verbonominálních spojení, které nalezneme v německých gramatických 

příručkách pod názvem Funktionsverbgefüge, obsahuje text jak předložkové vazby, tak 
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vazby se substantivem v akuzativu. Slovesa uvnitř těchto spojení jsou sémanticky 

značně oslabena, lexikálním jádrem konstrukce se tedy stává nominální část. Při 

převodu vazeb do češtiny jsem proto ve většině případů volila plnovýznamová slovesa, 

která vychází ze sémantiky nominální složky: 

 Im Winter 1828 stattete der Musikschriftsteller Wilhelm von Lenz einen Besuch 

in der Rue de Montholon ab. (O, s. 51) 

V zimě roku 1828 navštívil Rue de Montholon hudební spisovatel Wilhelm von 

Lenz. (P, s. 10) 

 

 Endlich aber, auf der Bühne kam eine dunkle Gestalt zum Vorschein (…)  

(O, s. 60) 

Konečně se ale na pódiu zjevila tmavá postava (…) (P, s. 15) 

 

 Nach Paganinis vermeintlicher Entlassung aus dem Gefängnis (…) gab er 1828 

sein Debüt in Wien. (O, s. 60) 

Po svém údajném propuštění z vězení (…) debutoval Paganini v roce 1828 ve 

Vídni. (P, s. 15) 

 

4.2.5 ROZVITÉ ANTEPONOVANÉ PŘÍVLASTKY 

Tento v německých textech velmi rozšířený gramatický jev souvisí s jazykovou 

ekonomií a obecnou tendencí ke kondenzaci sdělení. Čeština není tomuto typu 

zhuštěného vyjádření nakloněna v takové míře a nedisponuje gramatickými prostředky, 

které by uvnitř věty umožňovaly totožnou výstavbu. Při překladu nebylo možné 

aplikovat jednotnou strategii, ale bylo potřeba hledat vždy originální řešení tak, aby 

věty zněly pro českého recipienta co nejpřirozeněji. 

V následujícím příkladu jsem zhuštěnou sazbu řešila reliéfizací výpovědi: 

 Betrat der 1782 in Genua geborene Paganini ganz in Schwarz gekleidet das 

Podium (…) (O, s. 59) 

Když vstoupil Paganini – původem z Janova, kde se v roce 1782 narodil – celý 

v černém na pódium (…) (P, s. 14) 

Další možností bylo rozložit přívlastek do vedlejší věty: 
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 (…) ein im Opiumrausch geträumter Mord (…) (O, s. 57) 

(…) sen o vraždě, který se mu zdá v opiovém deliriu (…) (P, s. 13) 

Poslední příkladová věta demonstruje nejvýraznější modifikaci, k níž jsem v zájmu 

zachování informace byla nucena přistoupit: 

 Bereits Anfang 1831 hatte er eine Affäre mit der 1796 geborenen Gräfin Adèle 

de La Prunarède begonnen, zeitgleich bändelte er aber auch mit einer gewissen 

Charlotte Laborie an. (O, s. 66) 

Už začátkem roku 1831 navázal milostný poměr s o patnáct let starší hraběnkou 

Adèle de La Prunarède, současně měl ale románek i s jistou Charlotte Laborie. 

(P, s. 18-19) 

Užití volného přívlastku – s hraběnkou, narozenou v roce 1796 – se v tomto případě 

ukázalo být nevhodným řešením hned z několika důvodů. Samostatné postavení za 

substantivem staví informaci do popředí více, než bylo pravděpodobně autorovým 

záměrem, navíc je tím narušena dynamická návaznost souvětí. Zároveň dochází k určité 

disproporci mezi prvním a druhým větným celkem. Rozhodla jsem se tedy u přívlastku 

zachovat antepozici a vyjádřit totéž jinými slovy.   

 
4.3 Syntaktická rovina 
 

4.3.1 RELIÉFIZACE A PARENTEZE5 
Hilmes využívá v hojné míře obou postupů a ne vždy je vhodné či možné zachovat 

totožné členění. V několika případech jsem vsuvku přesunula na začátek nebo konec 

věty, zvláště pokud se jednalo o celé vložené věty: 

 (…) doch stand man dort – zumal wenn der Comte d´Agoult anwesend war – 

unter andauernder Beobachtung. (O, s. 72) 

(…) tam však byli pod neustálým dozorem, obzvlášť pokud byl přítomen hrabě 

d´Agoult. (P, s. 23) 

 

 (…) auch Charles d´Agoult war – so viel dürfen wir vermuten – bei seiner 

kranken Tochter. (O, s. 75) 

                                                            
5 Rozdíl mezi reliéfizovanou a parentetickou výpovědí je ozřejmen již v oddíle 2.2.7. Na tomto místě 
budu v zájmu zjednodušení užívat jednotně pojmu vsuvka.  
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(…) lze se domnívat, že u nemocné dcery byl i Charles d´Agoult. (P, s. 24) 

Ponechat vsuvku bylo vhodné tam, kde nebyla zapotřebí reformulace. Často se jednalo 

o upřesnění datace nebo jiné nevětné výpovědi: 

 Wenige Wochen später – am 3. Januar 1835 – kam es zu einem Treffen von 

Marie und Franz. (O, s. 76) 

O několik týdnů později – 3. ledna 1835 – se Franz s Marií setkal. (P, s. 25) 

 

 Seine Persönlichkeit hatte – obschon nicht frei von einer gewissen 

Extravaganz – etwas Zurückhaltendes, sogar Zerbrechliches. (O, s. 58) 

Jeho osobnost měla – i přes určitou extravaganci – něco zdrženlivého, dokonce 

snad křehkého. (P, s. 13) 

 

4.3.2 VEDLEJŠÍ VĚTY   

Zatímco v češtině je spojovací výraz u vedlejších vět závazný (s výjimkou některých 

podmínkových vět), německá syntax zahrnuje i varianty bez spojky, v nichž je status 

vedlejší věty signalizován přesunutím slovesa z poslední pozice na jiné místo ve větě 

(Povejšil 1987: 297). V textu se opakovaně vyskytla tato bezespojková varianta u tzv. 

konfrontačních souvětí, v nichž „se stavějí dva různé děje proti sobě a srovnávají neboli 

se konfrontují“ (Daneš 1963). Při překladu jsem se setkala se dvěma typy těchto 

souvětí, přičemž bylo žádoucí je od sebe významově odlišit a doplnit vhodnou spojkou 

podle toho, zda se jednalo o věty „zřetelově vymezovací“ či „kontrastně srovnávací“ 

(Daneš 1963): 

1) Zřetelově vymezovací (spojka jestliže, sled vět je závazný) 

 Hatte Franz es eigentlich satt, in den Salons der High Society zu amüsieren, 

musste er nun den Töchtern jener Herrschaften die Grundzüge der Musik 

beibringen. (O, s. 50) 

Jestliže se mu zajídal status baviče v salonech společenské smetánky, musel nyní 

dcery těchto paniček učit hudebním základům. (P, s. 9) 

2) Kontrastně srovnávací (spojka zatímco, sled vět je libovolný) 
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 Hatte sich sein Bruder König Ludwig XVIII. noch bemüht, (…), marschierte 

Karl zurück in die Vergangenheit. (O, s. 52) 

Zatímco jeho bratr král Ludvík XVIII. se ještě snažil (…), Karlovy kroky mířily 

zpět do minulosti. (P, s. 10) 

Německá souvětí vykazují na rozdíl od češtiny častější tendenci obsazovat první pozici 

vedlejší větou se spojkou na začátku. Při věrném překladu zní tato struktura mnohdy 

neobratně, proto jsem zejména u vedlejších vět podmětných volila celkovou 

přestylizaci:  

 Dass Madame Sand ebenfalls in einer komplizierten Partnerschaft lebte (…), 

schien George Sand und Franz Liszt zusätzlich zu verbinden. (O, s. 74) 

Navíc je podle všeho spojoval i fakt, že George Sand také žila v komplikovaném 

partnerském svazku (…) (P, s. 24) 

V dalším příkladu jsem podmět vyjádřený vedlejší větou transformovala do větného 

členu: 

 Dass Liszt über große Hände verfügte, kam seiner neuen Spielweise sehr 

entgegen. (O, s. 62) 

Lisztovy velké ruce byly pro jeho nový způsob hry nesmírnou výhodou. (P, s. 16) 

 

4.3.3 INTERPUNKCE  

Odlišnost jazykových konvencí se v případě interpunkčních znamének projevila 

zejména ve faktu, že pro české texty není obvyklé tak časté užití dvojteček jako 

prostředku pro vyjádření vztahu dvou vět, pokud se nejedná o výčet, vysvětlení či 

odůvodnění předchozí informace (Internetová jazyková příručka 2014). Pokud tedy 

dvojtečka v textu signalizovala významnější pauzu v řeči, zaměnila jsem ji za pomlčku, 

která i z grafického hlediska představuje výraznější předěl: 

 So viel ist sicher: Franz wollte in Paris bleiben. (O, s. 49) 

Jedno je jisté – Franz chtěl v Paříži zůstat. (P, s. 8) 

Jinde jsem preferovala rozdělení celku do dvou samostatných syntaktických jednotek, 

což přispělo i k větší přehlednosti textu: 
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 Als Chopin Anfang 1835 für einige Wochen Paris verlassen musste, bat Liszt ihn 

um einen Gefallen: Dessen Wohnung stehe ja nun leer (…) (O, s. 58-59) 

Když musel Chopin na začátku roku 1835 na několik týdnů opustit Paříž, 

požádal ho Liszt o laskavost. Má prý teď volný byt (…) (P, s. 14) 

 

4.4 Stylistická rovina 

4.4.1 IDIOMY A EXPRESIVNÍ VÝRAZY  

Hilmes se snaží přenést na příjemce výchozího textu svou osobní fascinaci látkou a 

tomuto cíli přizpůsobuje i jazyk a výběr intertextových úryvků. Hojné užití výrazů 

s příznakem expresivity tak přispívá k bohatosti a pestrosti vyjádření. Co se týče 

idiomatických spojení, jen ojediněle se vyskytla naprostá shoda lexikálních jednotek 

(pokud odhlédneme od rozdílu v pádu objektu): 

 Er befreite sich, gab allen drei Damen einen Korb (…) (O, s. 66) 

Osvobodil se, dal všem třem dámám košem (…) (P, s. 19) 

Ve většině případů bylo nutné identifikovat vyjádřenou mimojazykovou skutečnost a 

poté ji co nejvýstižněji opsat: 

 (…) dass sein neuer Freund ihm die Schau stahl (…) (O, s. 57) 

(…) že místo něj stál ve středu zájmu jeho nový přítel (…) (P, s. 12-13) 

 

 Franz wollte sein Leben sozusagen vom Kopf auf die Füsse stellen (…) 

(O, s. 49) 

Franz chtěl svůj život radikálně změnit (…) (P, s. 8) 

Zde se nabízely významově obdobné idiomy obrátit vzhůru nohama či postavit na nohy. 

V prvním případě je však subjekt spíše pasivně vystaven jisté přelomové události, druhý 

idiom nekolokoval se substantivem život. Proto jsem se rozhodla překlad rozvolnit a 

zvolila spojení, které lépe koresponduje s Lisztovým aktivním přístupem k situaci. 

Na pomezí těchto dvou kategorií figurovala spojení, v nichž se shodovala nominální 

část, u slovesné části se však český úzus lišil (Čermák a kol. 2009a: 68; 2009b: 298): 

 Nach dem Tod des Comte im Mai 1825 übernahmen dessen Schüler Barthélemy 

Prosper Enfantin und Saint-Amand Bazard das Ruder (…) (O, s. 55) 
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Po smrti hraběte v květnu 1825 se kormidla chopili jeho žáci Barthélemy 

Prosper Enfantin a Saint-Amand Bazard (…) (P, s. 12) 

 

 Dabei kam er vom Regen in die Traufe. (O, s. 50) 

To se však dostal z deště pod okap. (P, s. 9) 

Značně komplikovaným se ukázalo být spojení Lehrgeld zahlen/entrichten a následná 

jazyková hříčka. V první řadě bylo nutné vystihnout význam idiomu – získání 

zkušeností skrze neúspěch či újmu (Drosdowski,  Scholze-Stubenrecht 1992: 445). 

Dalším krokem bylo vytvoření obdobného vztahu mezi oběma větami a vyjádření 

jazykové hříčky jinými prostředky bez ztráty sémantické informace. Z hlediska formální 

podoby se v překladu podařilo zachovat i souvislost s peněžními záležitostmi: 

 Franz Liszt sollte noch viel Lehrgeld entrichten. Die größte Summe ging dabei 

an jene Frau, die nun ihren Auftritt hat. (O, s. 67) 

Pro Franze to měly být ještě draze vykoupené zkušenosti. Nejvíce se mu v tomto 

ohledu „prodražila“ žena, která právě vstupuje na scénu. (P, s. 19) 

Text je obohacen i metaforickými vyjádřeními. Podobně jako u idiomů se i zde 

výjimečně objevila spojení, které bylo možné přeložit přímým ekvivalentem: 

 Aber anders als Paganini, der die Aura des Dämonischen verbreitete (…)  
(O, s. 64) 
Na rozdíl od Paganiniho, který šířil auru démonična (…) (P, s. 17) 
 

 Wenn sich das Karussell von Liszts Leben zu schnell drehte (…) (O, s. 67) 

Když se kolotoč Lisztova života točil příliš rychle (…) (P, s. 19) 

U obrazného pojmenování Menschenfischer jsem se snažila podobně metaforickým 

opisem vystihnout sémantickou podstatu výrazu a zároveň vyjádřit úzkou asociaci  

s původní představou „rybáře“. Důsledkem změny z metafory nevětné na větnou bylo 

nutné přizpůsobit syntax, věta tedy obsahuje dva slovesné infinitivy namísto jednoho: 

 Konnte der Menschenfischer Liszt sein Publikum berauschen (…) (O, s. 58) 

Zatímco Liszt dokázal chytit publikum do svých sítí a omámit jej (…) (P, s. 13) 

Jisté stylistické obtíže představovala věta, která prostřednictvím metafory Tonbouquets 

in Herzen und Köpfe werfen tvořila paralelu k větě předcházející, kde se Bouquet 
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vyskytl ve svém věcném významu. Cílem tedy bylo alespoň částečně zachovat tento 

paralelismus a zároveň podtrhnout poetický tón originálu, i za cenu značného 

rozvolnění kondenzované formy. Pro objasnění paralelní výstavby uvádím obě 

související věty:   

 „(…) junge niedliche Mädchen, alte Damen (…) warfen ihr Bouquet; er hatte ja 

tausend Tonbouquets in ihre Herzen und Köpfe geworfen.“ (O, s. 65) 

„(…) mladé půvabné dívky i starší dámy (…) mu házely kytice; vždyť on jim 

právě uvil tisíc kytic z tónů a vložil je do jejich srdcí a myslí.“ (P, s. 17-18) 

Při stylizaci tohoto úseku jsem se rozhodla zaměnit sloveso vhodit za jemnější výraz 

vložit, který lépe kolokuje se spojením do srdcí a myslí a na rozdíl od slovesa vhodit 

navozuje dojem vlídného gesta a určité noblesy. Přirozené vyznění v cílovém jazyce 

jsem v tomto případě upřednostnila před zachováním paralelního vztahu v jeho 

komplexitě. 

Z oblasti tropů bych ráda zmínila ještě jeden příklad metonymie, kde jsem obraznost 

zaměnila za věcné pojmenování zastupované skutečnosti: 

 „Er las ein Lexikon in derselben unersättlichen rastlosen Weise wie einen 

Dichter“, (…) (O, s. 55) 

„Lexikon četl se stejnou nenasytností a houževnatostí jako poezii,“ (…)  

(P, s. 11) 

Ačkoli není spojení číst básníky samo o sobě nijak neobvyklé, postavení 

metonymického vyjádření vedle lexikonu jako konkrétního produktu literární činnosti 

vyznívalo v češtině neobratně. Překlad jsem proto koncipovala tak, abych příjemci 

poskytla představu dvou snáze porovnatelných předmětů skutečnosti. 

 

4.4.2 STYL PŘÍMÝCH ŘEČÍ 

Jak již bylo zmíněno v oddíle 2.2.6, intertextové odkazy jsou naplněny specifickým 

jazykem, který kombinuje zastaralé obraty a nádech patosu s hovorovými prvky. Při 

překladu jsem se tento styl snažila respektovat: 
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 „Ich schreibe Ihnen, ohne zu wissen, was meine Feder hinschmiert, denn Liszt 

spielt in diesem Augenblicke meine Etüden und versetzt mich außerhalb meiner 

ehrbaren Gedanken.“ (O, s. 58) 

„Píši Vám, aniž bych věděl, co mé pero naškrábe, neboť Liszt hraje v tomto 

okamžiku mé etudy a odvádí mě od mých počestných myšlenek.“ (P, s. 13) 

V tomto případě nebylo možné zachovat příznak knižnosti ve slově okamžik, 

kompenzovala jsem tedy na jiném místě slovesnou koncovkou, která už z pohledu 

moderní češtiny rovněž zastarává. 

Podobně jsem volila prostředky pro zachování poetického, vznešeného způsobu 

vyjadřování s cílem umožnit příjemci, aby se prostřednictvím jazyka přenesl o dvě 

století zpět do minulosti: 

 „Trösten Sie sich, meine Liebe, großen Damen wie uns wächst die Ehre wieder 

nach wie das Haar.“ (O, s. 77) 

„Upokojte se, má drahá, opravdovým dámám, jako jsme my, čest – stejně jako 

vlasy – opět doroste.“ (P, s. 25) 

 

4.5 Další problémy 

U některých výrazů jsem se neřídila, i přes existenci přímého ekvivalentu, doslovným 

významem slova, ale respektovala jsem ustálené kolokace cílového jazyka: 

 Paganini sei nämlich gar kein Mensch, er sei die Wiedergeburt des Teufels. 

(O, s. 60) 

Paganini prý totiž není člověk, ale vtělení ďábla. (P, s. 15) 

Přes četnost kompozit v textu nebyl jejich překlad až na výjimky problematický. Větší 

míry interpretace bylo zapotřebí pouze u výrazu Kunstgeck. Význam výrazu Geck 

definuje Duden. Das Bedeutungswörterbuch takto: „eitler junger Mann, der ein 

geziertes Benehmen hat und übertriebenen Wert auf Mode legt“ (Eickhoff 2002: 399). 

Při zohlednění komponentu Kunst a zapojení do kontextu bylo zřejmé, že se jedná  

o osobu z uměleckého odvětví zakládající si v první řadě na vnější efektnosti – tento 

aspekt vystihuje užitý český atribut. Ekvivalentem kumštýř jsem usilovala o zachování 

expresivního náboje i pejorativního vyznění originálního výrazu: 
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 „In seiner Jugendzeit ahmte er die schlechten Sitten der damaligen 

Kunstgecken nach“, (…) (O, s. 64) 

„V mládí napodoboval špatné mravy tehdejších povrchních kumštýřů,“ (…)  

(P, s. 17)  

U většiny citací bylo v textu explicitně vyjádřeno, komu výrok patří, případně to bylo 

srozumitelné z kontextu. V jednom případě, kdy hrozilo, že by měl příjemce nejasnosti 

ohledně totožnosti zainteresovaných osob, jsem v citaci u subjektu zaměnila osobní 

zájmeno za výraz identifikující nejen postavu, o níž se v citaci jedná, ale i mluvčího: 

 „(…) und im Hofe wartete immer ein stets angespannter Wagen, falls sie 

unvermutet ausfahren oder Gäste nach Hause bringen lassen wollte.“ (O, s. 69) 

„(…) a ve dvoře neustále čekal zapřažený vůz pro případ, že by si chtěla matka 

nečekaně vyjet nebo nechat zavézt hosty domů.“ (P, s. 21) 

Největším „překladatelským oříškem“ celého textu byl jev, který souvisí s  několika 

rovinami zároveň. Jedná se o nekonvenční zapojování citací do autorského narativu tak, 

že u sloves vzniká v rámci jednoho větného celku rozpor 1. a 3. osoby a je narušena 

gramaticko-syntaktická struktura. Vzhledem k tomu, že se toto řešení vyskytlo v textu 

pětkrát, je vyloučeno, že by se jednalo o chybu. Rodilý mluvčí mi rovněž potvrdil, že 

tento postup je v němčině naprosto standardní a pro příjemce srozumitelný. Na jednom 

z problematických míst ilustruji možnosti řešení, které se při překladu nabízely: 

 Er unterrichtete „jeden Tag von 8 Uhr 30 am Morgen bis 10 Uhr am Abend, ich 

habe kaum Zeit zum Verschnaufen“. (O, s. 50) 

1) Ponechaná původní struktura: Vyučoval „každý den od 8:30 ráno do 10 hodin 

večer, sotva mám čas si vydechnout.“  

2) Sjednocená slovesná osoba: Vyučoval „každý den od 8:30 ráno do 10 hodin 

večer, sotva měl čas si vydechnout.“ 

3) Nivelizace citátovosti: Vyučoval každý den od 8:30 ráno do 10 hodin večer, prý 

měl sotva čas si vydechnout. (P, s. 9) 

Problematika první možnosti je zřejmá, druhá varianta je kompromisem mezi 

zachováním citátovosti a přizpůsobením české gramatice, pro příjemce je však podobně 

matoucí. Po konzultaci s prof. Hoffmannovou, která se v českém textu rovněž s ničím 
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podobným nesetkala a obě možnosti považuje pro češtinu v podstatě za nepřijatelné 

(osobní sdělení ze dne 27. 6. 2014), jsem upřednostnila neutrální narativ ve 3. osobě. 

Domnívám se, že je to jediná možnost, která respektuje jazykové konvence češtiny a 

zaručuje srozumitelnost. Jak je však z úryvku výše patrné, pro udržení alespoň 

částečného dojmu intertextovosti jsem do vět, u nichž to bylo možné, vložila lexikální 

prostředky odkazující na autentickou výpověď mluvčího. Podobně jsem postupovala i  

u následující věty: 

 Er musste Geld verdienen und spielte wieder häufiger vor Publikum, „von 

welchem meine, sowie die Existenz meiner Mutter abhing“. (O, s. 52) 

Musel vydělávat peníze a opět hrával častěji před publikem, na němž podle jeho 

slov závisela jeho i matčina existence. (P, s. 10)  

Jedinou výjimku z této strategie jsem učinila u úseku, v němž bylo možné zachovat 

citátovost alespoň v posledním souvětí, které vystupuje jako samostatná syntaktická 

jednotka a zachováním uvozovek nevzniká zásadní rozpor na gramaticko-syntaktické 

rovině: 

 Als er realisierte, dass seine Kollegen „in bequemer Gleichgültigkeit 

dahinschlummerten“, fuhr er fort, „überkam mich ein bitterer Widerwille gegen 

die Kunst, wie ich sie vor mir sah: erniedrigt zum mehr oder minder 

einträglichen Handwerk, gestempelt zur Unterhaltungsquelle vornehmer 

Gesselschaft. Ich hätte alles in der Welt lieber sein mögen als Musiker im Solde 

großer Herren, patronisirt und bezahlt von ihnen wie ein Jongleur oder wie der 

weise Hund Munito.“ (O, s. 49-50) 

Když zjistil, že si jeho kolegové „podřimují v pohodlné lhostejnosti“, zmocnil se 

ho hořký odpor k umění, které měl před očima – ponížen k více či méně výnosné 

řemeslné práci, ocejchován jako zdroj zábavy vybrané společnosti. „Všechno na 

světě bych byl raději než hudebník ve službách velkých pánů, kterého ochraňují 

a platí jako nějakého žongléra nebo chytrého psa Munita.“ (P, s. 8) 
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5 Překladatelské posuny 
 

Při vzniku překladu dochází ke změnám vůči originálu, které však nemusí zákonitě 

znamenat nedostatek věrnosti, neboť „existující rozdíly mezi strukturou výchozího a 

cílového textu vyvolávají nutnost posunů na jazykové i tematické rovině překladu“ 

(Popovič a kol. 1983: 195). Povaha výrazových posunů je u každého textu individuální 

a vychází vždy z konfrontace obou systémů z pohledu jazykových a kulturních specifik.  

V této kapitole se zaměřím na jednu dvojici z typologie překladatelských posunů, tak 

jak je charakterizuje Popovič a kol. (1983), a sice na opozici konstitutivního a 

individuálního posunu. Tato volba souvisí s absencí ostatních definovaných posunů – 

tematického, druhového i rytmického – v překladu. I přes strukturní změny bylo vždy 

cílem zachovat invariantní jádro originálu, aby nedošlo ke ztrátě sémantické a estetické 

informace.  

 

5.1 Konstitutivní posuny 

Tento typ posunu chápe Popovič a kol. (1983: 197) jako „funkční a objektivní“, přičemž 

je „odůvodnitelný výstavbou, jazykovou a stylistickou normou výchozího a cílového 

textu a realizuje se na úrovni mikrostruktury textu“. 

Mnohé příklady konstitutivních posunů demonstrovala již předchozí kapitola. Jednalo 

se například o nevyhnutelné změny při překladu anteponovaných přívlastků, prostředků 

epistemické modality či verbonominálních spojení. 

Rozdílnost jazykových konvencí se dále projevila i u struktury časových údajů.  

U obratů typu Anfang + letopočet je v němčině, na rozdíl od češtiny, redundantní 

explicitně vyjadřovat, že se jedná o rok. V češtině je však tento postup nestandardní a 

rodilému mluvčímu zní struktura neúplně. Při překladu jsem respektovala český úzus: 

 Man entschloss sich Anfang 1821 dazu (…) (O, s. 70) 

Na začátku roku 1821 bylo rozhodnuto (…) (P, s. 21) 
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K posunu zapříčiněnému neekvivalencí v oblasti gramatiky došlo při překladu 

plusquamperfekta, které je v současné češtině nahrazováno minulým časem: 

 Politische Emigranten aus Polen, wo der Aufstand von den Russen brutal 

niedergeschlagen worden war, ließen sich in Paris nieder (…) (O, s. 54) 

V Paříži se usadili političtí emigranti z Polska, kde Rusové brutálním způsobem 

potlačili povstání (…) (P, s. 11) 

 

5.2 Individuální posuny 

Oproti konstitutivnímu posunu, kde dochází ke změnám v důsledku překonávání 

lingvistických odlišností, se u individuálního posunu uplatňuje především hledisko 

interpretační. Jednotlivá řešení se tak odvíjí od překladatelova idiolektu, stanovené 

metody a individuálních preferencí při existenci několika různých možností interpretace       

(Popovič a kol. 1983: 197-198). 

Na lexikální rovině se jednalo například o výraz Vorleser (O, s. 69), pro nějž v češtině 

neexistuje přímý protějšek a užití kalku předčítač jsem nepovažovala za stylisticky 

vhodné. Musela jsem tedy přistoupit k interpretaci zobrazované skutečnosti a popsala 

subjekt textu jako sluhu na předčítání (P, s. 21). V případě obdobně specifického 

výrazu Vierbeiner byl doslovný překlad čtyřnožec z pohledu stylu rovněž nevyhovující, 

odkaz prostřednictvím synonyma jsem tedy zaměnila za anaforu:   

 „(…) wie der weise Hund Munito.“ Dieser Vierbeiner war (…) (O, s. 50) 

„(…) nebo chytrého psa Munita.“ Ten se proslavil (…) (P, s. 8) 

Větší míra interpretace byla nutná i u sousloví streitbare Kleriker (O, s. 56). Nabízel se 

sice ekvivalent bojovný klerik, ve spojení s označením duchovního mi však atribut 

připadal příliš expresivní a přímočarý, a proto jsem volila jemnější opis klerik 

s bojovným duchem (P, s. 12).  

K individuálním posunům jsem se uchýlila i v případě překladu názvu kapitoly, idiomů 

a obrazných pojmenování či u francouzských pojmů, kde jsem postupovala v souladu se 

stanovenou metodou. Konkrétní řešení jsou popsána a zdůvodněna v kapitolách 3 a 4.  
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U několika lexikálních jednotek, kde by mohl věrný překlad u českého příjemce vyvolat 

nepochopení či přinejmenším pocit neúplnosti, jsem se rozhodla pro explikaci 

skutečnosti vyjádřené v textu implicitně: 

 Anna Liszt sagte Graz Adieu und kehrte ihrerseits an die Seine zurück (…)  

(O, s. 49) 

Anna Liszt dala sbohem Štýrskému Hradci a vrátila se do města na Seině (…) 

(P, s. 8) 

 

 Auch das war seine Sache nicht. Franz zog sich zurück. (O, s. 50) 

Ani to nebyla jeho parketa a Franz se stáhl do ústraní. (P, s. 8) 

 

 In jener Zeit eignete sich Liszt den ungesunden Lebenswandel an, den er bis 

zum Ende beibehalten sollte. (O, s. 50) 

Právě v této době si Liszt osvojil nezdravý způsob života, kterému zůstal věrný 

až do konce svých dnů. (P, s. 9) 

Abych se vyhnula opakování výrazu, neužila jsem v posledním případě neutrálnějšího 

spojení do konce života. Zvolený ekvivalent má mírně patetický nádech, s celkovou 

poetikou textu však koresponduje. 

Do této oblasti posunů lze zařadit také překlad některých hovorových prvků. 

Následující příklad demonstruje sémantickou transformaci pomocí negovaného 

antonyma (Knittlová 2003: 17), při níž došlo k posunu na ose od hovorovosti  

k neutrálnosti: 

 Auch jetzt ging man auf Nummer sicher, und Marie trug bei ihren Besuchen 

Männerkleidung (…) (O, s. 73) 

Ani teď neriskovali a Marie nosila při svých návštěvách pánské oblečení.  

(P, s. 23) 

I přes vědomí stylové neutralizace jsem toto řešení upřednostnila před věrnějším 

převodem jít na jistotu, který by v jinak „uhlazeném“ úseku textu svým expresivním 

zabarvením příliš vyčníval. 
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Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad zaměřený na 

cílového příjemce, který by v ideálním případě neměl pocítit, že se jedná o překladový 

text. V následném komentáři jsem se nejprve zabývala faktory výchozího textu, které 

zásadním způsobem ovlivňují překladatelský proces. Pro demonstraci překladatelských 

problémů a z nich vycházejících posunů jsem se snažila volit takové příklady, které 

byly pro konfrontaci obou jazykových systémů v textu charakteristické a nejlépe 

poskytly ucelenou představu o koncepci překladu. 

U všech vzniklých posunů jsem dbala na to, aby plnily v textu svou funkci, a zároveň 

jsem se snažila vyvarovat posunů negativních, které by zkreslily formu či obsah 

výchozího textu. Velkou pozornost jsem věnovala Hilmesovu téměř literárnímu jazyku 

a vystižení jeho poetiky.  

Kromě hlubšího proniknutí do hudebního tématu, které je mi blízké, mě obohatila 

zejména práce na odborném komentáři. Nutnost přesné formulace problémů, vystižení 

specifik textu, popis metody a dílčích strategií – to vše ještě prohloubilo mé dosavadní 

vědomí zásad profesionálního přístupu k překladatelské práci.  

Uvědomuji si, že jedna kapitola vytržená z kontextu příběhu není pro příjemce 

obzvláště atraktivním čtením, a proto bych v budoucnu, pokud by se naskytla 

příležitost, ráda pokračovala s překladem dalších kapitol.  
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