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Předmluva 

Když jsem na podzim roku 2003 přemýšlela o tématu své diplomové práce, literární 

svět si zrovna připomínal rakouskou lyričku a prozaičku Ingeborg Bachmannovou - dne 

17. října 2003 uplynulo od její tragické smrti přesně třicet let. Vzpomínkové akce 

probíhaly tehdy i v Praze. 

Nyní, v září 2006, předkládám k obhajobě diplomovou práci, kterou jsem pojmenovala 

Ingeborg Bachmannová v české literatuře a kultuře. A literární svět si opět připomíná 

významné výročí- dne 25. července 2006 uběhlo již osmdesát let od narození Ingeborg 

Bachmannové. Zdá se, že letos se na Bachmannovou v české kultuře trochu 

pozapomnělo. Jsem proto ráda, že moje diplomová práce vychází právě teď, v roce 

2006. Stane se- doufám - drobnou připomínkou díla Ingeborg Bachmannové. 



Úvod 

Dosavadní stav zkoumané problematiky 

Něrnci, Rakušané i gerrnanofonní Švýcaři řadí rakouskou lyričku a prozaičku Ingeborg 

Bachrnannovou k nejvýznamnějším literátům druhé poloviny dvacátého století. Přestože 

od smrti Bachrnannové uplynulo již třicet let, zájem o její dílo v německy mluvícím 

prostředí neutichá, což dokládají nové a nové knižní publikace německých, rakouských 

i švýcarských germanistů a germanistek (např. Steiger 1978, Bartsch 1997, Holler 2001, 

Albrechtová 2002). Rostoucí zájem o dílo Ingeborg Bachrnannové projevují 

v posledních letech také američtí germanisté (např. Achterbergerová 1995). Naproti 

tornu v naší zemi nebyla dílu rakouské autorky Ingeborg Bachrnannové věnována jediná 

monografie, a jak jsem zjistila, její prózou a poezií se zabývá jen velice málo 

diplomových prací. Na FF UK lze nalézt prozatírn čtyři diplomové práce, které 

pojednávají- v českém jazyce- o Ingeborg Bachrnannové. Dvě z nich (Pecharová 1967, 

Smělá 1972) byly obhájeny na katedře germanistiky a zabývají se výhradně interpretací 

německých originálů. Obě dvě zbývající diplomové práce byly obhájeny na Ústavu 

translatologie. V jedné z nich provedla Kodýtková (1977) překladatelskou analýzu próz 

lngeborg Bachrnannové, které do té doby, tj. do roku 1977, v češtině vyšly. Ve druhé 

translatologické práci poukázala Petrová (1998) na to, že před samotným překládáním 

próz lngeborg Bachrnannové je nutné seznámit se s kompletní tvorbou autorky, 

s dobou, v níž autorka žila, s prostředím, které autorku obklopovalo a formovalo. 

Díky Kodýtkové (1977) byla již provedena překladatelská analýza povídkového 

souboru Třicátý rok v překladu J. Čerrnáka1 , překladatelská analýza rozhlasové hry 

Dobrý b{'th z Manhattanu v překladu J. Pecharové a překladatelská analýza povídky Tři 

cesty k jezeru rovněž v překladu J. Pecharové.2 Doposud nebyla provedena podrobná 

překladatelská analýza přeložených básní Ingeborg Bachmannové, povídkového 

souboru V hlavní roli žena, románu Malina, povídek Přijde smrt, Prohlídka starého 

města, Krok do Gomory, Ondžnajde a rozhlasové hry Cikády. 

1 V elektronickém katalogu FFUK (y{WW: <http://www.ff.cuni.cz/tinweb/tw> [cit. 10.8.2006]) je 
nedopatřením pozměněn název diplomové práce Kodýtkové (překlad povídkového souboru Třicátý rok je 
připsán Josefu Čapkovi). 

2 Závěry, k nimž došla Kodýtková (1977), v této diplomové práci necituji. Postup překladatelské analýzy 
Kodýtkové není v souladu s dnešními požadavky na podrobnou překladatelskou analýzu literárního díla. 



Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bude ukázat, jak se rakouská lyrička a prozaička lngeborg 

Bachmannová stávala součástí české literatury a kultury. 

V první části práce přiblížím život a dílo Ingeborg Bachmannové. Na doporučení 

Petrové (1998) neopomenu charakterizovat dobu, v níž Bachmannová žila, prostředí, 

které rakouskou autorku formovalo, představím autorčino dílo lyrické i prozaické, shrnu 

to, jak byla Bachmannová recipována ve výchozím (tj. německém) prostředí. Informace 

budu čerpat hlavně z nejnovějších monografií (Holler 2001, Albrecht 2002). Pozornost 

bude věnována i vztahu Ingeborg Bachmannové k českému prostředí. Představím 

poměrně nové informace o pobytu Bachmannové v Praze, s nimiž čtenářskou veřejnost 

seznámil Adolf Opel v roce 2001 v knižní publikaci Wo mir das Lachen 

zuriickgekommen ist. 

Dále se budu věnovat takzvané "překladatelské archeologii" (Pym 1998: 5). Znamená 

to, že budu zjišťovat, která díla Bachmannové byla přeložena do češtiny. Bude mě 

zajímat, v jakém období a za jakým účelem u nás jednotlivé překlady vycházely, kdo 

překlady díla Ingeborg Bachmannové zadával, kdo dílo rakouské autorky do češtiny 

převáděl, v jakém nákladu české překlady díla Ingeborg Bachmannové vycházely a 

s jakými reakcemi se setkávaly v českém tisku. V této části práce budu vycházet z textů 

na obálkách a záložkách knih, z doslovů, z recenzí, z krátkých novinových článků, 

z informací získaných od vydavatelů i samotných překladatelů. Při vyhledávání recenzí 

a novinových článků jsem využila rešeršních služeb Národní knihovny Praha. U většiny 

překladů se nakonec pozastavím nad nějakým vybraným překladatelským problémem. 

Vzhledem k tomu, že "titul je ideovým klíčem k dílu" (Levý 1998), bude mě zajímat, 

jak byly do češtiny překládány názvy děl Ingeborg Bachmannové. U povídkových a 

básnických sbírek si všimnu, zda byly do češtiny převedeny veškeré jejich součásti; 

pokud by byly některé povídky či básně při překladu sbírky vynechány, pokusím se 

zjistit, co překladatele k tomuto kroku přimělo a jak mohl být takovýmto výběrem (či 

chceme-li "okleštěným" překladem) manipulován obraz autorky Ingeborg 

Bachmannové v českém kulturním prostředí. Zapojím tak myšlenku manipulační školy, 

konkrétně Lefevera (1990 Translation, Rewriting and the Manipulation oj Literary 



Fame), podle něhož překladatelé manipulují obraz cizích spisovatelů i tím způsobem, že 

do sbírek vybírají pouze vybrané básně či vybrané povídky. 

Jádrem této diplomové práce bude podrobná překladatelská analýza románu Malina. 

Román Malina jsem si k analýze vybrala proto, že jej lze vykládat mnoha různými 

způsoby. Zajímalo mě, kjakému z výkladů se přiklonila překladatelka Michaela 

Jacobsenová, a jaký z výkladů tedy pronikl k českým čtenářům. 

Nežli však přistoupím k samotné překladatelské analýze, román Malina představím. 

Pojednám o struktuře románu, podám charakteristiku postav, které v románu vystupují, 

pokusím se shrnout obsah díla. Nakonec se seznámíme s několika různými - dnes již 

tradičními - úhly pohledu, z nichž je román Malina nejčastěji vykládán. 

Překladatelská analýza bude provedena podle modelu Reissové (1978) - zohledním 

tedy jak faktory vnitrotextové, tak relevantní faktory vnětextové. Pozornost budu při 

analýze věnovat zejména odchylkám od předlohy. Podle Levého (1998: 204) totiž 

"právě odchylky od předlohy mohou nejlépe poučit o překladatelově umělecké metodě i 

o jeho názoru na překládané dílo". Zjištěné odchylky od předlohy seřadím do skupinek, 

z nichž každá bude symbolizovat určitý posun překladu oproti předloze. Na základě 

zjištěných posunů bude možné konstatovat, ke které z interpretací románu Malina se 

překladatelka přiklonila, a jakou z interpretací naopak upozadila. 

Pracovní hypotéza 

Popovič (1978) je přesvědčen, že literatura domácí a literatura překladová tvoří v rámci 

jedné kultury celistvý a nedělitelný systém - literatura překladová se vlévá do literatury 

domácí. Každá kultura si tedy pro překlad vybírá přednostně ty tituly, jimiž bude moci 

podpořit vlastní vývojové tendence nebo jimiž se bude moci obohatit ve smyslu 

načerpání nového (nového jak po stránce formy, tak po stránce obsahu). Naváži na 

Popoviče a budu předpokládat, že z díla Ingeborg Bachmannové byla do češtiny 

překládána vždy ta próza a poezie, která mohla uspokojit dobové potřeby českého 

kulturního prostředí. Každý knižně publikovaný český překlad se proto pokusím vidět/v 
;_---

kontextu české literatury a kultury, v kontextu, ve kterém se překlad octl v době vydání. 

Například v šedesátých letech, během nichž docházelo v Československu k uvolňování 



politického klimatu, mohly být přeloženy povídky ze souboru Das dreijJigste Jahr, 

v nichž se Bachmannová přimlouvá za bezmeznou lidskou svobodu. Po roce 1989 

mohla být zase přeložena ta díla, která by dokázala české kulturní prostředí obohatit o 

nová témata a nevšední obsahy (např. román Malina - kultovní kniha 

západoevropských feministek, případně povídka Ein Schritt nach Gomorrha, v níž je 

líčena lesbická láska jako jedna z možností lidské existence). 

Jak jsem již uvedla výše, na román Malina lze pohlížet z několika perspektiv, a román 

si tedy můžeme vykládat mnoha způsoby (existují psychologické výklady románu 

Malina, román Malina je vykládán jako vypořádávání se s fašistickou minulostí, existují 

feministické výklady románu Malina, román Malina může být chápán jako hustá síť 

odkazů na jiné texty). Kterou z interpretací Jacobsenová asi zkonkretizuje? Jacobsenová 

pracovala na překladu románu Malina v první polovině devadesátých let. Jak píše Holý 

(2004: 923), v devadesátých letech k nám začaly ze Západu pronikat myšlenky 

feminismu. Feminismus vnášel do české kultury a literatury jiné, nevšední úhly 

ženského pohledu a s nimi nová témata a obsahy. Vzhledem k tomu, že Jacobsenová 

byla a je nejen překladatelkou, ale také redaktorkou a v první řadě ženou, očekávám, že 

bude v překladu zvýrazněna právě feministická interpretace románu. 



I. O Ingeborg Bachmannové 

1. Život a dílo rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové 

Ingeborg Bachmannová se narodila 25. července 1926 v korutanském městě Klagenfurt 

(Celovec), kde do svých osmnácti let také žila. Matka Ingeborg Bachmannové Olga 

Bachmannová pocházela z Dolního Rakouska a příbuzné měla i na Moravě. Otec 

Ingeborg Bachmannové Matthias Bachmann byl povoláním učitel a pocházel z obce 

Obervellach. V Obervellachu koexistovaly v dobách mnohonárodnostní habsburské 

monarchie dvě odlišné kultury (rakouská a slovinská) a hovořilo se tam dvěma jazyky 

(německy a slovinsky). V tomto bikultumím a dvojjazyčném prostředí trávila 

Bachmannová každé školní prázdniny. Obervellach milovala. Byl pro ni symbolem 

mírumilovného soužití různých národů. 

Bachmannová vyrůstala se dvěma sourozenci. Měla o dva roky mladší sestru Isoldu a o 

třináct let mladšího bratra Heinze, kterého zbožňovala. 

Když byla Ingeborg Bachmannová malá, existovala už v Korutanech hustá síť organizací 

podporujících národní socialismus. Do roku 1938 byla však strana Adolfa Hitlera 

v Rakousku zakázaná, takže byli nacionalisté nuceni scházet se tajně, například pod 

záštitou různých lidových spolků a pěveckých souborů. Po anšlusu v roce 1938 se tito 

nacionalisté začali objevovat a veřejně projevovat. Jejich prvotním cílem bylo vymýtit 

v Korutanech vše slovinské. Takovéto cíle nemohly být lngeborg Bachmannové v žádném 

případě sympatické. 

V roce 1936 začala Bachmannová navštěvovat celovecké Gymnázium sester voršilek. 

Ingeborg nebyla nejvzornější žákyní. Vyučující si nicméně všimli, že je to dívka 

mimořádně inteligentní a sečtělá. Po ukončení septimy je Bachmannová hodnocena jako 

"begabte, selbststandige Denkerin" (Holler 2001: 22). Ještě jako gymnazistka napsala 

Bachmannová povídku Das Honditschkreuz, v níž odhalila, že to, co se prezentuje jako 

vlastenectví, je ve skutečnosti jenom zhoubná válečná kultura. V roce 1944 

Bachmannová sice úspěšně odmaturovala, ale rezolutně odmítla studovat na univerzitě 

v nesvobodné zemi zmítané válkou. Začala tedy navštěvovat Ústav pro vzdělávání 

učitelů. Tento ústav ovládalo fanatické nadšení z nacionalismu, jakého byla 
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Bachmannová jako studentka voršilského gymnázia ušetřena. Není divu, že se Ingeborg 

ve zmíněném ústavu cítila jako disidentka mezi samými fanatiky Do deníku si tehdy 

zaznamenala: "leh habe ( ... ) immer nur gedacht, dass das zum Himmel schreit, was 

man mit uns treibt. Die Erwachsenen, die Herren <Erzieher> , die uns umbringen 

wollen" (Holler 2001: 12). 

Po válce se rakouská vláda přihlásila k Moskevské deklaraci z roku 1943. Rakousko v ní 

bylo označeno jako "první oběť hitlerovského Německa" (Holler 2001: 42). Tato 

polopravda Rakušanům umožnila zbavit se tíhy spoluviny na válečných zločinech a zastřela 

potřebu vyrovnání se s minulostí1
. 

Jakmile válka skončila, zapsala se Bachmannová na univerzitu. Jeden semestr 

navštěvovala univerzitu v Innsbrucku, kde si zapsala přednášky a semináře z filozofie, 

psychologie, germanistiky a dějin umění. Další semestr studovala ve Štýrském Hradci, 

kde už si zvolila filozofii jako svůj hlavní obor. Kromě toho navštěvovala také 

přednášky na katedře germanistiky a na právnické fakultě. Od září roku 1946 

pokračovala Bachmannová ve studiu filozofie na univerzitě ve Vídni. V rakouské 

metropoli byla v přímém kontaktu s dobovou literární modernou a s filozofií 

Vídeňského kroužku. Rozhodně si ale nemůžeme představovat, že Bachmannová ve 

Vídni prožila nějaká idylická léta. 

Mnoho obyvatel poválečné Vídně sužovala bída, lidé trpěli hladem, mnoho vídeňských 

domů a bytů padlo za oběť bombovým útokům, zničeny byly i architektonické symboly 

města, jako Dóm sv. Štěpána, Burgtheater či Státní opera. V rakouské metropoli se dařilo 

černým obchodníkům a do města se v předvečer studené války stahovali zahraniční špióni. 

Poválečnou atmosféru Vídně vystihuje dobře film Der dritte Mann (1949) v režii Grahama 

Greena (o několik let později použila Bachmannová tento název filmu pro pojmenování 

druhé, hrůzostrašné kapitoly románu Malina). 

Na vídeňské filozofické fakultě obhájila Bachmannová v roce 1949 dizertační práci 

nazvanou Die kritische Aufnahme der Existenzialphilosophie Martin Heideggers. 

Kritiku Heideggerovy filozofie provedla Bachmannová na podkladě důkladného studia 

filozofie Wittgensteina. 

Wittgensteinova filozofie představovala pro budoucí dílo Ingeborg Bachmannové důležitý 

duchovní impuls. Tak jako filozof Wittgenstein, uvědomovala si i filozofka Bachmannová, 

že existuje hranice poznání. Wittgenstein pociťuje hranici poznání například tehdy, když 

1 O skutečné roli Rakouska během druhé světové války se začalo v Rakousku veřejně diskutovat až 
v osmdesátých letech. 
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se filozofové pokoušejí odpovědět na otázku po smyslu bytí nebo když filozofové uvažují o 

základních lidských prožitcích. Pokud jde tedy o pojmy jako smrt, strach či obava, mají se 

vědci podle Bachmannové důsledně řídit těmito slovy Wittgensteina: "Wovon man nicht 

sprechen kann, dariiber muss man schweigen." 

Jako umělkyně však Bachmannová s Wittgensteinem polemizuje. Je přesvědčena o 

tom, že hranice poznání, před kterou se filozofie musí nutně zastavit, může být 

prolomena uměleckou tvorbou. Někteří umělci dokáží podle Bachmannové základní 

lidské prožitky vystihnout a ztvárnit příkladným způsobem. Jedním z takových umělců je v 

očích Bachmannové malíř Goya, jemuž se v obraze Saturn požírající svého syna výtečně 

podařilo vystihnout pocit děsu a zkázy. 

Po studiu si Bachmannová našla zaměstnání v rozhlasové stanici Rot-WeiB-Rot. Pro 

tuto stanici, která v té době spadala pod správu Američanů, napsala Bachmannová svou 

první rozhlasovou hru Ein Geschaft mit Traumen. V roce 1952 se Ingeborg 

Bachmannové podařilo získat pozvánku na schůzku Skupiny 47 v obci Niendorf an der 

Ostsee. Navíc dosáhla toho, že pozvánku obdržel i Paul Celan, který byl podle jejích 

slov "velmi chudý", "neznámý jako ona", ale psal "velmi dobré básně", "lepší než ona" 

(Holler 2001: 49). O rok později, v roce 1953, získala Ingeborg Bachmannová cenu 

Skupiny 47. Ocenění jí dodalo odvahy; stala se spisovatelkou na volné noze a přesídlila 

do Itálie. 

Ze vzpomínek velkých mužů rakouské poválečné literatury zaznívá dodnes rozhořčení nad 

tím, že byl v Rakousku někdo, kdo se obešel bez jejich pomoci, kdo se k vídeňskému 

literárnímu dění otočil zády a Vídeň opustil, načež v zahraničí zaznamenal literární úspěch. 

Rozhořčení pánů spisovatelů je umocněno skutečností, že tímto odvážlivcem byla žena

samostatná a cílevědomá fugeborg Bachmannová. 

Psal se rok 1954 a na titulní straně německého týdeníku Der Spiegel se objevila 

fotografie Ingeborg Bachmannové. To přineslo mladé ženě z rakouských Korutan 

ohromnou popularitu- zejména v SRN. V létě roku 1955 pak navštívila Bachmannová 

USA. Navzdory své "slávě" se Bachmannová po návratu do Evropy ocitla v tíživé 

finanční situaci. Jeden z jejích přátel jí proto nabídl místo dramaturgyně v mnichovské 

rozhlasové stanici Bayrischer Rundfunk, kde vznikla rozhlasová hra Der gute Gott von 

Manhattan. Po několika měsících strávených v Bavorsku cestovala Bachmannová po 

Evropě z místa na místo. Střídavě žila v rodném Celovci, ve Vídni, v Římě, v Neapoli, v 

Paříži. Tato její životní etapa je podle Hollera (2001: 103) dobře vystižena v přání 

proneseném v povídce Das dreij3igste Jahr: "Mein Vorhaben: Ankommen!" 
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V roce 1958 poznává Bachmannová švýcarského spisovatele Maxe Frische. Zanedlouho 

po jejich první schůzce se Bachmannová stěhuje do Curychu, aby byla Frischovi 

nablízku. Ze Švýcarska pak dojíždí Bachmannová v zimě 1959/60 pravidelně do 

Frankfurtu nad Mohanem, kde se jako externistka ujala přednášek na nově vzniklé 

katedře poetiky. Po roce společného života požádal Max Frisch Bachmannovou o ruku. 

Bachmannová odmítla. Jejich vztah byl komplikovaný - ona si zakládala na svobodě, 

on byl žárlivý. Nakonec se po pěti společně strávených letech rozešli. V ten moment se 

Bachmannová nervově zhroutila. V šedesátých letech se pak opakovaně léčila ze 

závislosti na alkoholu a ze závislosti na lécích. 

Max Frisch napsal krátce po rozchodu s Bachmannovou román Mein Name sei Gantenbein. 

Bachmannová se okamžitě poznala v Lile - hlavní hrdince románu, a knihu chápala jako 

útok narrurený proti ní, jako zrazení jejich společného života. 

Na jaře roku 1963 směřují kroky Bachmannové do_Západního Berlína, kde jí přátelé 

zajistili stipendium nadace Ford-Foundation. Během svého ročního pobyt~ v Berlíně 

ovlivňovala Bachmannová názory západních Němců. V září 1965 podpořila společně 

s Gíintrem Grassem volební kampaň SPD, veřejně protestovala proti návrhu na 

promlčení nacistických zločinů a podepsala prohlášení proti válce ve Vietnamu. Za tuto 

svou činorodost si Bachmannová vysloužila Uistě ne příjemnou) kritiku ze strany svých 

krajanů. Pobyt v Berlíně byl pro Bachmannovou jedním z nejtěžších a nejtemnějších 

úseků živ o ta. 

V roce 1964 se Bachmannová vydala na cestu po severní Africe. Návštěva černého 

kontinentu v ní zanechala hluboké stopy a projevila se i v jejím díle, zejména 

v nedokončeném románu Das Buch Franza. 

Z Afriky se Bachmannová vrátila zpět do Říma. Když do Říma před lety přijela poprvé, 

jako mladičká, neznámá spisovatelka z poválečné Vídně, vyjádřila se o italské 

metropoli jako o utopickém městě. Tentokrát však- psal se rok 1965 -přijela do Říma 

vystřízlivělá žena, bez naděje na nový začátek. Byla stále závislejší na sedativech a 

prášcích na spaní, navíc po několika léčebných pobytech na klinikách už nevěřila, že by 

se ze závislosti mohla ještě někdy vyléčit. Jen díky přátelům a nejbližším se jí 

v posledních letech života dařilo skrývat následky závislosti před veřejností. Ve svém 

římském domě pracovala nemocná Bachmannová na románovém cyklu Todesarten. 
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Neustále navrhovala nové a nové koncepty, pokud jde o formu a pořadí jednotlivých 

knih. Během psaní byla pod silným tlakem ze strany vydavatelů. Neutuchající nátlak ze 

strany Siegfrieda Unselda, vydavatele ze Suhrkampu, zvěčnila Ingeborg Bachmannová 

v románu Malina: 

( ... ) und der GroBe Siegfried ruft mich, erst leise, und dann doch laut, ungeduldig hbr ich 
seine Stimme: Was suchst du, was fiir ein Buch wird das sein? Plčitzlich kann ich, auf der 
Spitze des Poles, von der es keine Wiederkehr gibt, schreien: Ein Buch liber die Rolle. Ein 
Buch liber die Rolle! s. 176. 

( ... ) a Velký Siegfried mě volá, nejprve tiše, pak hlasitě a nedočkavě: Co to hledáš, jakou 
knihu to hledáš? A já jsem bez hlasu. Co chce Velký Siegfried? Volá shora stále zřetelněji: 
Co to bude za knihu, jaká bude ta tvoje kniha? Najednou dokážu vzkřiknout z vrcholu pólu, 
odkud není návratu: Kniha o pekle. Kniha o pekle! s. 151 

V roce 1971 vyšel Bachmannové román Malina. O rok později se na knižních pultech 

objevil soubor povídek s názvem Simultan. 

V noci z 25. na 26. září 1973 utrpěla Bachmannová ve svém římském bytě těžké 

popáleniny. Ráno byla převezena do římské nemocnice Sant'Eugenio, kde 17. října 

1973 zemřela. Jak napsal rakouský soudní patolog Bankl (2004: 142), nezemřela 

Bachmannová na popáleniny, jak se mnohdy uvádí. Zemřela proto, že ošetřující lékaři 

nevěděli o její závislosti na lécích a nepodávali jí návykové látky, bez kterých se už 

nedokázala obejít. Na přání rodiny byla Bachmannová pohřbena v rodném Celovci. 

2. Ingeborg Bachmannová a Praha 

Tvrdík (2003: 15) napsal: "Prahu navštívila Bachmannová v lednu a v březnu roku 

1964. ( ... ) Nevíme, co ji k návštěvě Prahy podnítilo, nevíme ani, jestli se tu s někým 

setkala ( ... ). " 

Z citace je patrné, že se Tvrdíkovi do rukou nedostala publikace Wo mir das Lachen 

zuruckgekommen ist od A. Opela z roku 2001. Ve zmíněné knize rekonstruuje Opel 

(2001: 16-65) kromě jiného své dvě cesty do Prahy, které podnikl v lednu a v březnu 

roku 1964 a na nichž ho doprovázela Ingeborg Bachmannová. Součástí knihy jsou i 

kopie nejrůznějších dokumentů (například kopie účtenky za ubytování v jednom z 

pražských hotelů, vystavená na jména A. Opel a Dr. I. Bachmann). 
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Adolfa Opela, mladého vídeňského novináře a filmaře, poznala Bachmannová 

v Berlíně, v lednu roku 1964. Jak píše Opel (2001: 21), měl tehdy zrovna v plánu 

týdenní návštěvu Prahy. Navrhl Bachmannové, aby jela do Prahy s ním, a 

Bachmannová kjeho údivu souhlasila. Do hlavního města Československa cestovali 

vlakem. Když vjížděli dne 16.1.1964 do Prahy, zaujaly prý Bachmannovou jakési 

zelené domy, které krátce nato zvěčnila ve své básni Bohmen liegt am Meer ("Sind 

hierorts Hauser grtin, tret ich noch in ein Haus"). Vzhledem k tomu, že se Bachmannová 

tehdy v Praze necítila zrovna nejlépe, strávili prý většinu času v pokoji hotelu Alcron. 

Navzdory svému podlomenému zdraví trvala prý rakouská spisovatelka na tom, aby 

dojeli položit kytici na hrob Franze Kafky. Kromě toho navštívila prý Bachmannová 

v doprovodu Opela představení v divadle Latema Magica. 

Druhá jejich krátká návštěva Prahy se uskutečnila záhy (trvala od 27. února do 4. března 

1964). Bachmannová a Opel se ubytovali nejprve v hotelu Esplanade, o dva dny později 

se jim podařilo získat pokoj v lepším hotelu Jalta. Tentokrát prý byla Bachmannová 

v Praze aktivnější a společně s Opelem navštívila Československý svaz spisovatelů (o 

této návštěvě ovšem nepodává Opel žádné bližší informace). Také se údajně oba dva 

setkali s Gustavem Janouchem2
, který jim měl nabídnout, že je provede Prahou, místy 

spjatými s životem Franze Kafky. Opel a Bachmannová nabídku sice přijali, ale 

procházku předčasně ukončili - jednak pro neutěšený zdravotní stav Bachmannové, 

jednak pro způsob, jakým Janouch podával výklad. 

Předpokládala jsem, že Bachmannová se v Praze sešla s Josefem Čermákem, který 

musel v té době zrovna pracovat na překladu povídkoveno souboru Třicátý rok (Das 

dreiBigste Jahr). Čermák (2005b) mi ale v dopise sdělil: "Osobně jsem se s I.B. nikdy 

nesetkal. Vím, že prý do Prahy jezdila, snad k nějakému psychiatrovi." Také Tvrdík 

(2003: 15) se zmiňuje o tom, že se snad Bachmannová v Praze "psychicky léčila", a 

dodává: "o tom by mohl svědčit básnický fragment Pražská poliklinika - Poliklinik 

Prag, uvolněný před několika lety z pozůstalosti." Faktem ovšem je, že v Opelově knize 

není jediná zmínka o tom, že by Bachmannová navštívila v Praze nějakého le'kaře. Je 

ale nutné si uvědomit, že Bachmannová a Opel byli dobří přátelé, takže je nanejvýš 

2 Janouch je podle Čermáka (2005a) mystifikátor, který se doslova "přiživil" na světové slávě pražského 
génia Franze Kafky. Janouch totiž vytvořil knihu rozhovorů s Kafkou, které oklamaly část odborníků a 
které byly dlouho považovány za autentickou součást Kafkovy tvorby. 
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pravděpodobné, že Opel nebude chtít Bachmannovou ve své knize žádným způsobem 

zdiskreditovat. Je také možné, že Bachmannová navštívila Prahu za účelem lékařského 

vyšetření ještě i jindy, později, beze svědků. Tvrdík (2003: 15) v každém případě píše: 

"zaslechl jsem ( ... ), že tu byla více než dvakrát." To, že se Ingeborg Bachmannová 

v Praze léčila, zůstává prozatím jen domněnka. Ta bude potvrzena, a nebo vyvrácena, 

s nejvyšší pravděpodobností až v roce 2025, kdy bude zpřístupněna veškerá autorčina 

pozůstalost, včetně osobních záznamů a dokumentů. 

Tvrdík (2003: 15-16) se pokusil stručně shrnout, jak se návštěva Prahy odrazila v tvorbě 

Ingeborg Bachmannové: 

Výsledkem její návštěvy( ... ) byly dvě básně, které patří k tomu nejkrásnějšímu, co z její 
lyrické tvorby známe -básně Čechy leží u moře (Bohmen liegt am Meer) ( ... ) a Praha, 
leden 64 (Prag Janner 64). Praha ji okouzlila, vyvolala v ní vzpomínky na "bývalou literární 
Kakánii", na utopický "rakouský dům", v Praze, v kontrastu s Berlínem, v němž cítila 
narušení a spatřovala symbol studené války, se Bachmannová znovu shledala s mýtem, 
zbylým po habsburské monarchii, v níž kdysi ko- i nekoexistovalo ono velké množství 
národů, o jejichž utopickém sbratření snila, do něhož vsadila svou duchovní vlast, v níž 
chtěla obnovit stavy a pořádky dávno zaniklé - ne nadarmo se tolik zabývala Robertem 
Musilem. Cítila se součástí onoho zaniklého prostoru, jak vyjádřila v úvodu básně Praha, 
leden 64: "Od oné noci I zase chodím a mluvím I a zní to česky I jako bych byla doma, I kde 
mezi Vltavou, Dunajem I a řekou mého dětství I má všechno o mně pojem. " (Seit jener 
Nacht I gehe und spreche ich wieder, I bohmisch klingt es, I als war ich wieder zuhause, I 
wo zwischen der Moldau, der Donau I und meinem KindheitsfluB I alles einen Begriff von 
mir hat.). 

Jak píše Tvrdík (2003: 16), pražské motivy lze u Ingeborg Bachmannové nalézt i 

v básních, jež byly z její pozůstalosti uvolněny teprve nedávno - ve druhé polovině 

devadesátých let. Jedná se o tyto básně: 

- nedokončený poetický text Auf der Reise nach Prag 

Tento poetický text vyšel v roce 1998 v Hollerově edici knihy Ingeborg Bachmann: Letzte, 

unveroffentliche Gedichte, Entwiiife und Fassungen. 

-básnický fragment Wenzelsplatz 

- básnický fragment Jiidischer Friedhof 

- básnický fragment Poliklinik Prag 

-básnický fragment Heimkehr iiber Prag. 

Poslední čtyři jmenované básnické fragmenty vyšly v roce 2000 v nakladatelství Piper pod titulem leh 

weif3 keine bessere Welt. Uveroffentliche Gedichte. 
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II. Jazyk v pojetí Ingeborg Bachmannové 

Ingeborg Bachmannová se celý svůj život zabývala úvahami o jazyce, o řeči. Když se 

Eberhardt (2002) zabýval tvorbou Ingeborg Bachmannové, dospěl k závěru, že jazyk lze 

v jejím poetickém díle sledovat ve dvou rovinách: a/ v rovině estetiky, b/ v rovině 

etiky. 

a/ 

Ve 40. a 50. letech se Bachmannová soustředila především na ESTETICKOU FUNKCI 

JAZYKA. Striktně od sebe odlišovala řeč obyčejnou a řeč poetickou3
. 

Teoretické úvahy o jazyce, jež vyústily v toto rozlišení, nalézáme u Bachmannové již v její disertační 

práci z roku 1949. V této práci se Bachmannová zabývala filozofií Heideggera a Wittgensteina, kteří 

tvrdili, že jazyk vědy je omezen jistými hranicemi. Bachmannová vyslovila domněnku, že tyto hranice 

mohou být překročeny poetickým jazykem (poetickým jazykem lze totiž ztvárnit nejenom existující 

skutečnosti, nýbrž také mystično a utopii). 

Bachmannová se neustále snažila o zachycení a ztvárnění "transcendentální síly 

poetické řeči". Největší vzor přitom pro lyričku a prozaičku Bachmannovou 

představovala hudba, jejíž sílu výrazu spisovatelka velice obdivovala. V rozhovoru 

s Gerdou HaUerovou z roku 1973 (Albrechtová, Gottsche 2002: 297) Bachmannová 

dokonce přiznala, že k hudbě má snad ještě intenzivnější vztah než k literatuře. V hudbě 

lze podle Bachmannové dosáhnout absolutna, hudba je pro ni tím nejvyšším výrazem, 

který se lidstvu podařilo nalézt. Bachmannová také prozradila, že se nejprve pokoušela 

komponovat. Teprve když zjistila, že jí k tomuto druhu tvorby schází dostatečný talent, 

začala se věnovat psaní. To, že Bachmannová zapojovala do svých poetických děl právě 

obrazy ze světa hudby, není v žádném případě jen náhoda. Hudební obrazy plní 

v dílech Bachmannové důležitou funkci: umocňují sílu a účinek jazykového výrazu. 

bl 

Od roku 1957 psala Ingeborg Bachmannová zejména prózu. V popředí jejího zájmu 

stála od té doby ETICKÁ FUNKCE JAZYKA. 

Jazykem se Bachmannová v padesátých letech zabývala docela podrobně ve svých 

Frankfurtských přednáškách (Frankfurter Vorlesungen, 1959). Například první 

3 Poetickou řeč si Bachmannová spojovala s tzv. "krásným jazykem". 
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přednášku uzavřela Bachmannová konstatováním, že každá NOV Á ZKUŠENOST, 

kterou chce spisovatel převést v slova, vyžaduje NOVÝ, adekvátní JAZYK 

(Bachmannová zdůrazňuje, že chce-li spisovatel vyjádřit nějakou svou novou zkušenost, 

neměl by v žádném případě používat jazyk, který již existuje, který je zažitý). 

O nový jazyk nebo spíš o nové užívání jazyka se snaží i postava Já v románu Malina. 

Věří, že se jí to podaří ve spolupráci s Ivanem a že s novým jazykem se pak změní i 

veškeré sociální poměry (včetně vztahů mezi mužem a ženou). Ivan však uštědřuje 

postavě Já jednu nadávku za druhou, používá v rozhovorech s ní sprostá slova, vytváří 

tzv. Schimpfsiitze I hanlivé věty. Již z toho lze předvídat, že s Ivanem postava Já novou a 

lepší řeč nevytvoří. 

Zatímco do šedesátých let dvacátého století využívala Bachmannová jazyk primárně 

k tomu, aby ztvárnila okolní svět, později si už jasně uvědomovala, že jazyk může být 

také účinným nástrojem manipulace společnosti. Po skončení druhé světové války 

nebyly ničím výjimečným úvahy o nacistické manipulaci jazykem. V šedesátých 

letech pak hovořili levicoví kritici o manipulaci hromadnými sdělovacími 

prostředky. Na pozadí těchto idejí formulovala Bachmannová tezi, že myšlení je 

determinováno jazykem. V souladu s K. Krausem hovoří Bachmannová v této 

souvislosti také o nadvládě "frází". Bachmannová říká, že "frázemi"(= tedy způsobem 

užívání jazyka) se člověk nesmí nechat determinovat. Jinými slovy: člověk by měl 

dokázat "manipulaci frází" vzdorovat. Není vyloučené, že prvotním impulsem k těmto 

úvahám byla u Bachmannové Wittgensteinova filozofie. Z Wittgensteinovy revidované 

filozofie lze totiž vydedukovat, že "hranice mého jazyka" jsou zároveň "hranicemi 

mého bytí". 

Bachmannová je přesvědčena, že i takové zlo si člověk osvojí právě prostřednictvím 

jazyka. Tento názor lze vystopovat i v mnoha jejích dílech. Petrová (1998: 70-71) 

například popisuje, jak děti v povídce Mládí v jednom rakouském městě s jazykem do 

existujícího zla doslova vrůstají: 

( ... ) děti ( ... ) jsou umlčovány v rodinách ve chvílích , kdy by si chtěly samostatně a 
svobodně rozvfjet svou osobnost zkoušením svých schopností artikulovat svět kolem sebe, 
rozvíjet své fantazie, city a touhy, a naopak jsou ve škole nuceny pod pohrůžkou násilí 
používat jazyk v jeho nejhorší formě: naučená klišé bez obsahu, která nevypovídají nic o 
citech a pocitech, pouze potlačují veškerou fantazii a senzibilitu, pouze umožňují 
manipulovat lidi do pevně daných sociálních struktur. ( ... ) S jazykem je člověk nucen, 
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vtěsnán do určité životní formy. ( ... ) akt jazykové drezúry činí z člověka zaměnitelnou 
kolektivní bytost, funkcionalizuje ho a odcizuje tím, že prostřednictvím řeči přijímá už 
hotové vládnoucí hodnoty a představy. 

Paralelu nacházím v románu Malina. Zamilovaná a zcela oddaná postava Já se 

opakovaně pokouší sdělit Ivanovi své skutečné pocity. Ivanem je ale v pokusech o 

sebevyjádření neustále umlčována. Ivan zkritizuje a zavrhne i její literární 

sebevyjádření. Po této "cenzuře" Ivan postavě Já předepíše, co má napsat a jakým 

způsobem to má učinit. Ivan se snaží postavu Já přizpůsobit svým vlastním představám. 

Někteří literární historici jsou přesvědčeni, že Bachmannová byla ovlivněna i učením 

francouzského psychologa J. Lacana. Tak jak to činí Lacan, i Bachmannová 

usouvztažňuje psychické rozpoložení literární postavy a jazyk, kterým tato postava 

hovoří (když například hlavní hrdinka románu Das Buch Franza prožívá stav 

psychického zhroucení, Bachmannová jí vkládá do úst sled neúplných, zlomkovitých 

fragmentů vět). Pro dílo Bachmannové v každém případě platí, že stav jazyka 

literárních postav je vždy symptomem jejich niterného stavu. 
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III. Recepce díla Ingeborg Bachmannové ve výchozí kultuře 

Zopakujme zde některé klíčové události, které Ingeborg Bachmannovou proslavily a 

jsou vlastně počátkem její recepce ve výchozím prostředí: 

V roce 1953 je Bachmannové udělena cena Skupiny 47. Ještě v témže roce vychází 

Bachmannové sbírka básní s názvem Die gestundete Zeit. V roce 1954 je lyričce 

Bachmannové věnován hlavní článek jednoho ze srpnových vydání týdeníku Der 

Spiegel. Od tohoto okamžiku si mohla být básnířka jista pozorností širokého, zejména 

západoněmeckého publika. 

Básnické sbírce Anrufung des Groj3en Biiren, jež vyšla v roce 1957, se dostalo už 

náležité pozornosti, a hlavně mimořádné chvály. V recenzích byla Bachmannová 

oslavována jako přední lyrička své generace, jako lyrička, které se podařilo skloubit 

v básních ty nejlepší momenty z modemy a tradice. Obdiv budila Bachmannová i tím, 

že dokázala spojovat lyrično s intelektem, jednoduchost a bezprostřednost s technickou 

dokonalostí. Zatímco Klaus Wagner (autor zmíněného slavného článku z časopisu Der 

Spiegel) napsal, "že se v básních Bachmannové odrážejí potřeby doby", literární kritici 

byli jiného názoru. Většina z nich nacházela v básních Bachmannové výhradně 

nadčasovou krásu a nanejvýš abstraktní, všeobecně lidské problémy, které se 

nikterak neváží k současnosti 50. let. Bachmannová byla v očích svých současníků 

básnířkou zrozenou k tomu, aby byla zbožňována, byla "vyvolenou", "kouzelnicí" 

(Hamm 1978, in Petrová 1998: 45). Současníkům Bachmannové neunikla její ztracenost 

v reálném světě, její rozervanost, zmatečnost a zapomnětlivost (Bachmannová byla 

známa například tím, že zapomínala na pozemské úmluvy). Bachmannová působila 

dojmem plaché ženy, nejisté, nervózní, mlčenlivé a zranitelné. Když předčítala své 

básně, znělo to, jako by chvíli před tím přišla o hlas - doslova je šeptala. Lidé prostě 

dostali v Bachmannové to, co toužili po dlouhém desetiletí služebného umění znovu 

uvidět: absolutní umělkyni v tradičním smyslu slova. Dodnes se vedou diskuze o 

tom, nakolik je tento portrét Ingeborg Bachmannové odrazem skutečnosti a nakolik byl 

inscenován, ať už samotnou autorkou, nebo jejím okolím. 

V šedesátých letech se začala tematicky neurčitá básnířka Bachmannová zkonkrétňovat. 

Jak jsem již nastínila v první kapitole, angažovala se Bachmannová v 60. letech ve 
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věcech veřejných (podporovala například volební kampaň německých sociálních 

demokratů, byla proti promlčení nacistických zločinů, protestovala proti atomovému 

zbrojení a proti válce ve Vietnamu). Jak píše Petrová (1998: 50), začalo být 

v šedesátých letech jasné, že u zrodu veškerých zájmů Ingeborg Bachmannové byla její 

reálná zkušenost s nacismem, její reálná zkušenost s druhou světovou válkou a jejími 

následky. Když tedy vyšel v roce 1961 povídkový soubor Das dreij3igste Jahr, nebylo 

už déle možné přivírat oči a v díle "poslední romantické básnířky" přehlížet její 

politická a kulturní stanoviska. Knížka povídek Das dreij3igste Jahr byla mnohými 

kritiky odmítnuta . Důvodem tohoto odmítnutí mohla být jistě skutečnost, že povídky 

Das dreij3igste Jahr postrádaly (na první pohled čitelný) vztah k realitě, důraz na detail, 

důraz na pozorovatelné - tedy to, čím oplývaly úspěšné romány tehdejší doby4
• Ve 

skutečnosti se ale většina kritiků spíš nemohla smfřit s tím, že "ztrácejí onu poslední 

absolutní básnířku, divu, vizionářku obklopenou aurou výjimečnosti", s tím, že se 

Bachmannová "vydala ( ... ) z hory vyvolených, na kterou k ní obdivně vzhlíželi, do 

nížin prózy, tendenční a explicitní mluvy" (Petrová 1998: 50). V dobových kritikách se 

psalo o tom, že Bachmannová "šlápla vedle fatálním způsobem" nebo že Bachmannová 

nenalezla adekvátní výraz pro své většinou filozofické intence. Prominentní literární 

kritik Reich-Ranicki odsoudil Bachmannovou za lyričnost jejích povídek a počastoval ji 

nelichotivým označením "padlá lyrička" (Lennox 2002c: 23). 

Samotní čtenáři přijali prózu Ingeborg Bachmannové s nadšením. Dne 18.10.1961 se sbírka povídek Das 

dreij3igste Jahr ocitla na prvním místě v žebříčku bestsellerů uveřejňovaném v časopise Der Spiegel. 

Ve druhé polovině šedesátých let docházelo v celé západní Evropě ke studentským 

bouřím. Lidé nebyli spokojeni se stávající politikou ani se stávající hierarchizací 

společnosti. Literatura odrážela dobu. Získala novou funkci: měla napomoci v převratu 

stávajících mocenských poměrů. Od autorů literárních děl se očekávalo, že budou 

napomáhat revoluci šířením "těch správných" názorů. V časopise Kursbuch z roku 1968 

bylo dokonce umění ve své tradiční formě a funkci prohlášeno za přežité. Na sklonku 

tohoto období, v roce 1971, vyšel román Malina. Těsně před jeho vytištěním odstranila 

Bachmannová na radu Martina W alsera a na radu redaktorů ze Suhrkampu ze svého 

románu mnohé pasáže, jež se vztahovaly ke společensko-politickému dění. I tyto 

4 V šedesátých letech dochází v německé literatuře k důležitému zvratu: odmítána je existenciální 
zkušenost, odmítán je subjektivismus. Produkovány jsou epické prózy v mezích realismu, vypravěčské 
analýzy současné společnosti (např. Giinter Grass, Martin Walser, Heinrich Boll), a nebo experimentální 
postupy (např. konkrétní poezie, Ernst Jandl, Helmut HeiBenbiittel, raný Peter Handle). 
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poslední úpravy přispěly k tomu, že román byl nakonec odsouzen jako "pouhé" 

zobrazení vnitřního světa, "pouhé" zobrazení psychiky spisovatelky, která musela být 

v dětství hluboce traumatizována. Uvědomíme-li si horizont literárního očekávání 

v Německu na přelomu 60. a 70. let, nelze se divit tomu, že byl román Malina 

označován jako román anachronistický, antimódní či radikálně neaktuální. Marcel 

Reich-Ranicki byl toho názoru, že román Malina je slabý a zmatečný, trapný a naprosto 

nepovedený. Podle Jtirgena P. Wallmanna se jednalo o rozptýlený text, jež plápolá do 

neurčita. Někteří kritici zašli dokonce tak daleko, že označili román Malina přímo jako 

literaturu triviální, jež si pyšně vykračuje "v důležitějším šatě existenciálně 

filozofických vyznání" (Gebert 1971, in Petrová 1998: 53). 

Situace se opakovala: na rozdíl od kritiků přijali čtenáři prózu Bachmannové kladně. Román Malina se 

dokonce na několik týdnů zařadil mezi nejlépe prodávané knihy - přesto, že se jednalo o román 

s komplexní, ne zrovna snadno srozumitelnou strukturou, který navíc neodpovídal dobovým potřebám. 

Těsně poté, co literární kritika román Malina téměř jednohlasně odsoudila, musela 
-~ 

Bachmannová opustit své stálé místo na výsluní literárního dění. Literární průmysl o ni 

najednou nejevil zájem, kritici se o jejím díle odmlčeli. Vnímavá a senzitivní 

Bachmannová se musela cítit nepochopena a zneuznána. Když se o ní v tisku přece jen 

ještě někdy objevilo pár řádků, bylo v nich poukazováno na spisovatelčino výstřední 

chování (to však mohlo být vyvoláno užíváním sedativ a psychofarmak, na nichž byla 

Bachmannová v této době již silně závislá). 

V roce 1972, tedy pouhý jeden rok poté, co se na knižních pultech objevil román 

Malina, vychází cyklus povídek Simultan. Bachmannová je sice stále ještě považována 

za "padlou básnířku" a jejím povídkám je stále odpírán "solidní realistický základ", ale 

zároveň začíná být patrná změna: kritici zbavují své úsudky toho nejradikálnějšího ostří 

a Bachmannové přiznávají určitou míru propojení vnitřního světa se skutečností, 

znovunabytí "distance k subjektivní zkušenosti". Příčinou této změny byly společensko

politické události posledních let. Společnost procitala z reformních snů, jež se ukázaly 

být nedosažitelnými. Západoněmečtí občané byli navíc zklamáni a zároveň zděšeni 

z toho, že se část politického obrodného hnutí zvrhla v terorismus. Lidé začali mít 

strach zaujímat jakékoliv politické postoje a stáhli se do soukromí. Jestliže tedy bylo 

románu Malina i povídkovému souboru Das drei}Jigste Jahr předtím vyčítáno, že jim 
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chybí realistický základ a že nenaznačují žádná společenská řešení, nyní je údajná 

absence politického a společenského zaujetí naopak vítána. 

Avšak ani z této zcela opačné pozice nemůže být próza Bachmannové adekvátně interpretována- byla by 

pak zbavena svého důrazu a své síly. 

Psal se rok 1978 a od smrti Bachmannové uplynulo právě pět let. Ve čtyřech svazcích 

vychází celé autorčino dílo - podnět pro novou vlnu kritiky. Charakter kritiky byl dán 

dvěma faktory. Zaprvé: nastoupila nová generace kritiků - generace nezatížená starší 

recepcí, generace, která mohla dílo Bachmannové nezaujatě kriticky zhodnotit. 

Zadruhé: sedmdesátá léta byla obdobím nové subjektivity, obdobím, v němž literatura 

kladla důraz na silné smyslové dojmy a estetické prožitky. Spisovatelé líčili s oblibou 

své strastiplné dětství, nejrůznější autobiografické zážitky, ztvárňovali utrpení 

jednotlivce, utrpení vlastního "já". Takovýto kontext byl pro recepci díla Bachmannové 

příznivý. Recepce díla Bachmannové byla v této době rozšířena o podstatný prvek- o 

feministický úhel pohl~du. Po celá léta osmdesátá bylo pak dílo Bachmannové 

vykládáno právě z této "nové" a dodnes převládající perspektivy. 

V roce 1991 měl premiéru film Malina. Film sice vychází ze stejnojmenného románu 

Ingeborg Bachmannové, ale také se v něm odráží osobitý scénář Elfriedy Jelinekové a 

svébytná interpretace režiséra, jímž byl Werner Schroeter. Režisér se zaměřil na 

ztvárnění neurotického charakteru ženského Já a eliminoval potíže ženského Já ve 

vztahu k mužům. Po takovéto interpretaci románu Malina se zvedla přirozeně vlna 

kritiky ze strany rozhorlených feministek. Například německá feministka Alice 

Schwarzerová po zhlédnutí filmu napsala, že v románu Malina jde ve skutečnosti o 

incest. Poté obvinila režiséra Schroetera, ale i hlavní představitelku filmu Isabelle 

Heppertovou a konečně i celou feministickou literární vědu z toho, že ignorují mužské 

násilnictví a že zavírají oči před brutalitou, která je v románu Malina obsažena. Diskuze 

o tomto kontroverzním filmu v každém případě podnítily zájem o Ingeborg 

Bachmannovou i o její dílo, především prozaické. Kromě kontroverzního filmu Malina 

se objevily ještě i další impulsy, díky nimž zájem o dílo Bachmannové v devadesátých 

letech vzrostl- tentokrát spíše zájem na akademické půdě. V devadesátých letech byly 

hned na několika místech světa uspořádány konference, jejichž hlavním tématem byla 

interpretace díla Ingeborg Bachmannové. V roce 1995 pak vyšlo čtyřdílné kritické 

vydání nedokončeného cyklu Todesarten. 
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IV. Recepce díla Ingeborg Bachmannové v české kultuře 

Podle Tvrdíka (2003: 16) se u nás o Bachmannové nic nevědělo ještě koncem 

padesátých let. Zjistila jsem však, že v roce 1959 (tj. ještě v padesátých letech) se 

střípky z tvorby lyričky Bachmannové objevily hned ve dvou českých literárních 

časopisech. 

1. Básně publikované v časopise Květen (1959) 

V roce 1959 vyšlo ve čtvrtém čísle časopisu Květen pět básní Ingeborg Bachmannové 

v překladu Ludvíka Kundery. Jednalo se o básně Časné poledne (Friiher Mittag), 

Načasovaný čas (Die gestundete Zeit), Slunci (An die Sonne), Neřfkám: to bylo včera 

(Herbstmanover) a Žalm (Psalm). Básně Kundera vybral ze sbírek Die gestundete Zeit 

(1953) aAnrufung des groj3en Biiren (1956l 

Překladatelský přístup Ludvíka Kundery k básním Bachmannové 

Podívejme se -jen velice letmo - na Kunderovy překlady básní. Máme štěstí, protože 

Kunderovy překlady můžeme porovnat nejen s jejich německými originály, ale i 

s novějšími českými překlady Michaely Jacobsenové z 90. let. Budeme-li mít možnost 

porovnat české alternativy, vyjde Kunderův přístup k překladu básní Bachmannové 

najevo mnohem jasněji. 

Zjistila jsem, že překlady Jacobsenové obsahují na rozdíl od německých originálů 

množství nevšedních básnických výrazů. Kundera naopak důsledně čerpal z těch 

stylistických prostředků, z jakých čerpala autorka básní Ingeborg Bachmannová - v 

překladech používal výhradně výrazy všední a stylově neutrální. 

Např.: 

Schni.ir deinen Schuh. (Die gestundete Zeit, Bachmannová) 

5 Sbírky Die gestundete Zeit (1953) aAnrufung des groj3en Baren (1956) představovaly v té době úplné 
knižně publikované dílo Ingeborg Bachmannové. 
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Zašněruj si boty. (Načasovaný čas, Kundera) 

Zašněruj střevíce. (Odročený čas, Jacobsenová) 

Schauer als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, (An die Sonne, Bachmannová) 

Krásnější nežli pozoruhodný měsíc a jeho pošlechtičený svit, (Slunci, Kundera) 

Krásnější než luna s jejím povzneseným svitem (Na slunce, Jacobsenová) 

oder auch unter Palmen oder in den Orangenhainen (Herbstmanover, Bachmannová) 

nebo i pod palmami nebo v pomerančových hájích (Neříkám: to bylo včera ... , Kundera) 

ve stínu cypřišů, oranží či palem (Podzimní manévry, Jacobsenová) 

und zieh Walder groB zu beiden Seiten, (Psalm) 

a vypěstuj lesy po obou stranách (Žalm, Kundera) 

a po krajích vztyč hvozdy (Žalm, Jacobsenová) 

Erklar mi, Liebe (Erkliir mir, Liebe, Bachmannová) 

Vylož mi, lásko (Vylož mi, lásko, Kundera) 

Vyjev mi, lásko (Vyjev mi, lásko, Jacobsenová) 

Der Fisch erri::itet, tiberholt den Schwarm (Erkliir mir, Liebe, Bachmannová) 

Ryba rudne, předhoní hejno a řítí (Vylož mi, lásko, Kundera) 

Rybka se zarděla, hejno předehnala (Vyjev mi, lásko, Jacobsenová) 

hat jedes Beet ein goldener Staub umsaumt. (Erkliir mir, Liebe, Bachmannová) 

je každý záhon vrouben zlatým pylem. (Vylož mi, lásko, Kundera) 

každý záhon vroubí zlatý !!rl- (Vyjev mi, lásko, Jacobsenová.) 

durch jedes Feuer gehen. (Erkliir mir, Liebe, Bachmannová) 

procházet jakýmkoli ohněm. (Vylož mi, lásko, Kundera) 

procházet všelikým ohněm. (Vyjev mi, lásko, Jacobsenová) 

Dále jsem zjistila to, že Jacobsenová zapojovala do českého překladu líbivá a 

zjemňující deminutiva (takovýmto výrazům se přitom Bachmannová v originále 

záměrně vyhýbala). Kundera při překládání důsledně dodržoval střízlivý a 

neexpresivní výraz Bachmannové: 
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Např.: 

trifft rrůch ein Splitter traumsatten Marmors, (Herbstmanover, Bachmannová) 

mě zasáhne střepina mramoru sytého snem (Neříkám: to bylo včera ... , Kundera) 

rrů střípek mramoru, hutný jak sen, padne (Podzimní manévry, Jacobsenová) 

der seinen Flug iiberlegt, und unten die Fische im Schwarm, (An die Sonne, Bachmannová) 

jenž uvažuje o svém letu, a dole hejna ryb (Slunci, Kundera) 

který zvažuje let, a dole !Y!!!iY. v hejnu (Na slunce, Jacobsenová) 

den Atem der EntbloBten an (Psalm) 

zatajují dech obnažených, (Žalm, Kundera) 

holátkům zadržují dech, (Žalm, Jacobsenová) 

laB die Scherben liegen, den Henkel ... (Psalm) 

nech ležet ty střepy, to ucho ... (Žalm, Kundera) 

střepy nech ležet, i ouško ... (Žalm, Jacobsenová) 

das Zittergras im Land nimmt tiberhand (Erkliir mir, Liebe, Bachmannová) 

třeslice bují a bují na venkově (Vylož mi, lásko, Kundera) 

po kraji se šíří bojínek (Vyjev mi, lásko, Jacobsenová) 

Der Fisch errotet, iiberholt den Schwarm (Erkliir mir, Liebe, Bachmannová) 

Ryba rudne, předhoní hejno a řítí (Vylož mi, lásko, Kundera) 

Rybka se zarděla, hejno předehnala (Vyjev mi, lásko, Jacobsenová) 

Už jen z tohoto letmého srovnání vyplývá, že Jacobsenová básnický výraz Ingeborg 

Bachmannové mírně pozměnila - učinila ho poetičtějším a jemnějším. Kundera naopak 

střízlivý a neexpresivní výraz Bachmannové vystihl. 

Kunderova interpretace vybraných a přeložených básní Bachmannové 

K překladu zmíněných pěti básní připojil Kundera článek, v němž byla lyrička 

Bachmannová představena - podle mých rešerší zcela poprvé - českému publiku. 

Nejdříve se Kundera (1959a: 164) zmínil o tom, že vůbec není jednoduché přiřadit 

Bachmannovou k jedné určité zemi - narodila se v Celovci a studovala ve Vídni, své 

dvě básnické sbírky vydala v západním Německu, bydlí v Itálii a verše tiskne i 
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v Německé demokratické republice6
• Zbývající řádky věnoval Kundera interpretaci jím 

vybrané a přeložené poezie: 

Poezie Bachmannové je především skrznaskrz současná, je to poezie doby po 1945 se 
všemi jejími nadějemi i bolestmi. A není-li tedy psána "mimo čas", není psána ani "mimo 
prostor". Je nezaměnitelně situována do západního Německa a Rakouska nebo do Itálie. 
Proti děsivé skutečnosti znovuvzkřísení "včerejších katanů", tj. neonacismu, neprotestuje 
Bachmannová hněvnou rétorikou, nýbrž jemným, promyšleným křížením obrazů, které se 
zaseknou do přemýšlivého čtenáře jako trn do jemné pleti. ( ... )Analýza vlastního nitra je 
ve verších Bachmannové analýzou nitra nikterak jednoduchého dnešního člověka 

v západním světě, jehož ucho citlivě vnímá každou disharmonii (sociální ladění italských 
básní!) a jenž ví, že Země nechce nést dýmný hřib .. ./ Země chce každého dne I svobodně 
vyplouvat z noci do vesmíru ... (Kundera 1959a: 164) 

Podle Kundery reagovala Bachmannová svými básněmi na nacistické zločiny druhé 

světové války, za něž nesou vinu i její krajané- Rakušané. Kromě toho nalezl Kundera 

v básních Bachmannové obavy ze studené války, strach z toho, že budou znovu použity 

zbraně. 

Básně Bachmannové v kontextu české literatury 50. let 20. století 

Zapadly básně lngeborg Bachmannové otištěné v roce 1959 v časopise Květen do 

kontextu české literatury? Chceme-li na tuto otázku nalézt odpověď, je třeba si 

nejprve uvědomit, jak vypadal český literární kontext v době, kdy byly básně otištěny: 

Česká poezie 50. let 20. století 

Holý (2004: 754) označuje druhou polovinu 50. let v české literatuře příznačně jako období 

"tání". V roce 1955 vzbudila rozruch Nezvalova temperamentní obhajoba Apollinaira 

v Literárních novinách a vzápětí nato sepsal Milan Kundera svou obhajobu moderního umění. 

V roce 1956 se u nás uvolnila kulturně-politická situace natolik, že se mohl Hrubín na české 

spisovatele obrátit veřejně s těmito slovy: "Žijme a tvořme tak, aby se lidé od nás neodvraceli 

( ... ), aby si i nás vážili jako opravdových tvůrců, ničím a nikým nepodplatitelných." Směla 

konečně vyjít marxistickou kritikou zapovězená báseň Hirošima, v níž Hrubín vyjádřil 

existenciální úzkost z nového ohrožení. V této "atmosféře tání" (konkrétně v roce 1955) začal 

vycházet i časopis Květen. Přispívali do něj především Holub, Šotola, Florian, Šiktanc a 

Brukner. Tito básníci, které lze považovat za mladší vlnu válečné generace, odmítali povrchní 

6 Ve skutečnosti nehrála NDR v životě a díle lngeborg Bachmannové žádnou podstatnou roli. Pro vydání 
básní Bachrnannové v Československu 50. let bylo ale patrně vhodné vztáhnout autorčin život alespoň&_ 
jedné ze zemí východního bloku. 
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rétoriku poúnorové literatury. Jako alternativu nabízeli pravdu "všedmno dne" (Holub) či 

zkušenost "prostého, skutečného denmno života" (Šotola). Jejich program byl v mnohém 

blízký tehdejšímu italskému filmovému neorealismu7
. Například básně již zmíněného 

"květňáka" Holuba pojednávaly téměř výhradně o "nepoetických" jevech; Holub šetřil v 

básních výrazem a zcela pomíjel zdobné přívlastky. "Květňáci" používali- na rozdíl od tehdy 

běžné melodické pravidelnosti- uvolněné veršové formy, často přímo volný verš. V roce 1959 

se ale k moci dostali opět prorežimní dogmatici v čele s L. Štollem, kteří nařídili novou vlnu 

prověrek. Časopis Květen musel být zrušen. V posledním jeho možném čísle stihly ještě vyjít 

překlady básní Ingeborg Bachmannové z pera L. Kundery. 

Zapadly tedy básně Ingeborg Bachmannové otištěné v roce 1959 v časopise 

Květen do kontextu české literatury? 

Kundera přeložil básně takovým způsobem, že zachoval všední, střízlivý a neexpresivní 

výraz Bachmannové, nepřidával zdobné básnické přívlastky, výraz Bachmannové 

nezjemňoval. Díky tomuto překladatelskému přístupu vyniklo v básních zděšení z hrůz 

druhé světové války, vynikl také pocit ohrožení a strach z nového válečného 

konfliktu. Díky tomu, že překlady básní Ingeborg Bachmannové nebyly v překladu 

Kundery "přikrášleny", uchovaly si střízlivý výraz a Kundera mohl v článku připojeném 

k překladům poukázat na sociální ladění básní Ingeborg Bachmannové, na jejich 

atmosféru italského neorealismu. 

Myslím, že mohu konstatovat, že zcela první překlady básní Bachmannové v překladu 

L. Kundery odpovídaly poetice a snahám "květňáků", a to jak po stránce formální, tak 

po stránce obsahové. Překlady básní Bachmannové se tedy staly funkční součástí 

časopisu Květen a tak zároveň i funkční součástí české literatury. 

7 V neorealistických filmech šlo především o to, zobrazovat bídu chudých lidí Itálie. Cílem neorealistů 
nebylo prezentovat Itálii tak, jak byla předkládána na turistických pohlednicích, nýbrž ukázat skutečnou 
tvář Itálie, již formovala druhá světová válka, ukázat Itálii s její obrovskou nezaměstnaností a sociální 
bídou, ukázat obrovský hospodářský rozdíl mezi prosperitou italského severu a velmi chudým jihem. 
(Hendrich 2005: 5) 
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2. Báseň publikovaná v časopise Host do domu (1959) 

V témže roce, tedy v roce 1959, byl v literárním časopise Host do domu otištěn 

třístránkový příspěvek nazvaný Z německé poezie. Jeho autorem byl Ludvík Kundera8
. 

Příspěvek obsahoval překlady básní, které Kundera vybral z lyrického díla B. Brechta, 

J. R. Bechera, H. Kahlaua, E. Schumachera a I. Bachmannové. Bachmannová byla 

zastoupena básní Svobodný let (Freies Geleit). 

Svou báseň Freies Geleit představila Bachmannová široké veřejnosti prostřednictvím éteru v roce 1957. 

Znamená to tedy, že Kundera sledoval a překládal i zcela aktuální tvorbu rakouské lyričky Bachmannové. 

V připojeném medailonu zhodnotil Kundera (1959b: 256) tvorbu Bachmannové pomocí 

jedné jediné věty: "Poesie Rakušanky Ingeborg Bachmannové (nar. 1926) je dnes po 

právu oceňována jako skutečný básnický výboj, převyšující vysoko průměr tzv. ženské 

lyriky." 

3. Básně publikované v časopise Světová literatura (1961) 

V roce 1961 vyšly v časopise Světová literatura další dvě básně Ingeborg 

Bachmannové, opět v překladu Ludvíka Kundery. Jednalo se o báseň Vylož mi, lásko I 

Erkliir mir Liebe ze sbírky Anrufung des groj3en Biiren (1956) a báseň Plavba I 

Ausfahrt ze sbírky Die gestundete Zeit (1953). Obě básně byly součástí příspěvku 

nazvaného Vám, kdo stavíte nový dům. Kundera (1961: 73) uvedl tento svůj příspěvek 

slovy: "Dlouhodobý je proces, jímž se němečtí básníci vyrovnávají s dobou nacismu. 

Mnozí jako by nemohli odvalit balvan, jímž na ně dolehla ona léta. Bez tohoto procesu 

není však cesty dál!" Z Kunderova úvodního slova vyplývá, z jakého úhlu na básně 

Ingeborg Bachmannové pohlížel. V básních Bachmannové viděl Kundera opět 

především vyrovnávání se s obdobím nacismu a druhé světové války, vyrovnávání se 

s vědomím spoluviny. 

8 Krátce předtím, v letech 1953-1955, působil Kundera v měsíčníku Host do domu jako redaktor. 
(Kolářová 2005: 10-11) 
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K překladům připojil Kundera fotografii Bachmannové a pomocí několika krátkých vět 

autorku výstižně charakterizoval. Napsal, že Bachmannová žije ve Švýcarsku, což 

v roce 1961 opravdu odpovídalo skutečnosti. Znovu se tedy potvrzuje, že Kundera 

sledoval životní osud i dílo Ingeborg Bachmannové pečlivě, a to již v době, v níž byla 

Bachmannová známa skutečně jen omezenému okruhu československých občanů. 

Zajímalo mě, zda se Kundera s Bachmannovou osobně setkal. K tomu mi Kundera 

(2005) napsal: "S LB. jsem se bohužel nesetkal, minuli jsme se jednou o den u Petra 

Huchela9
. Ale tuším, že mi některou svou knížku poslala." 

Za první tři zmínky o lngeborg Bachmannové vděčí tedy čeští čtenáři jednomu jedinému člověku -

Ludvíku Kunderovi. Zajímalo mě, kdo tehdy, v 50. a 60. letech, básně lngeborg Bachmannové Kunderovi 

zadával, jinými slovy, kdo zavdal podnět k tomu, aby se básně Bachmannové překládaly do češtiny. 

Kundera (2005) mi sdělil: "Básně lngeborg Bachmannové jsem si vybral sám, byl jsem v té době snad 

"znalec" soudobé německé poezie." Je třeba poznamenat, že Kundera měl možnost činit výběr a mohl 

také rozhodnout (nebo alespoň spolurozhodovat) o otištění. Byl totiž redaktorem. Např. v letech 1953-

1955 působil Kundera jako redaktor v měsíčníku Host do domu a po celá šedesátá léta byl pak Kundera 

jedním z redaktorů Světové literatury. Terminologií manipulační školy (Lefevere 1992) by se dalo říci, že 

Kundera měl jakožto redaktor autoritu a moc, což mu umožňovalo vybírat texty k překladu a ovlivňovat 

či doplňovat českou literaturu. Dlužno říci, že Kundera využíval své "autority" a "moci" chvályhodným 

způsobem. 

4. Povídkový soubor Třicátý rok (1965) 

V roce 1965 vyšla v nakladatelství Mladá fronta kniha Třicátý rok. Ta české čtenáře 

seznamovala s pěti povídkami, které byly vybrány z povídkového souboru Ingeborg 

Bachmannové Das dreij3igste Jahr (1961). Kniha Třicátý rok byla vydána v nákladu 

7000 výtisků. 

Kladla jsem si otázku, od koho vůbec vzešel podnět přeložit povídky ze souboru Das 

dreij3igste Jahr tak záhy - pouhé tři roky po jejich prvním německém vydání. Josef 

Čermák (2005b), překladatel zmíněných pěti povídek, mi na tuto otázku v dopise 

odpověděl: "Třicátý rok jsem si našel a nakladatelství MF (redaktorovi a příteli 

9 Německý básník Peter Huchelje znám jako blízký přítel Ludvíka Kundery. Kundera ho navštěvoval 
v jeho domě v obci Wilhelmshorst. 
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Vladimíru Kafkovi) navrhl sám. Byl jsem tehdy redaktorem v Odeonu a Bachmannovou 

jsem pozorně sledoval jako vynikající autorku prózy i poezie a pronikavě uvažující 

intelektuálku." 

Jak píše Brousková (1966: 36), sledoval Kafka v polovině šedesátých let jediný cíl: ve spolupráci 

s předními českými překladateli chtěl zkonkretizovat představu Čechů o tom, co to vlastně je současná 

německá literatura. Není tedy divu, že Kafka s tím, vydat něco z Bachmannové, souhlasil. 

V následující podkapitole se seznámíme s tím, v jaké kultuře -přesněji v jaké literatuře 

- se povídky Ingeborg Bachmannové v překladu Čermáka vůbec ocitly: 

Česká próza 60.let 

Jak píše Holý (2004: 771-842), v letech šedesátých u nás probíhal proces postupného scelování 

povoleného a nepovoleného. Obzor veřejné literatury se rozšiřoval o nová témata, nové literární 

postupy i nové osobnosti. Platilo to ostatně pro celou českou kulturu a v jisté mfře i pro 

společenské dění. Nová vlna kritiky stalinismu v Sovětském svazu a těžká krize hospodářství 

v Československu v první půli let šedesátých donutily totiž konzervativní komunisty 

k ústupkům. Úsilí technicky a ekonomicky se vyrovnat Západu nutně přinášelo odstranění 

některých bariér, napřfklad ve výměně informací a v cestování. V roce 1965 se na Západ dostalo 

170 000 československých občanů, o dva roky později to bylo již více než 300 000 občanů. 

Ještě rychleji se prolamovala izolace v kultuře. Na konci padesátých let ještě v počtu vydaných 

překladů zcela převládaly sovětské knihy s 302 tituly, zatímco z angličtiny bylo přeloženo 79 

knih. V roce 1965 už byl počet vyrovnaný: 126 překladů z ruštiny, 127 překladů z angličtiny. 

Čas nejtvrdšího teroru tedy pominul. Jak ale Holý zdůrazňuje, autoritativní režim zůstal pevně u 

moci až do konce roku 1967. Když napřfklad Prahu navštívil v roce 1965 nekonformní 

americký beatník Allen Ginsberg, jenž se nelichotivě vyjadřoval o zdejším politickém režimu, 

byl jako rušivý živel ze země vypovězen. 

Proměny šedesátých let se samozřejmě odrazily i v próze. Kritik Antonín Jelínek napsal v roce 

1960 v časopise Plamen, že "pro mladé prozaiky přestala mít význam otázka, zda jít se 

socialismem, či proti němu. Mnohem naléhavější jsou pro ně problémy osobní a společenské 

morálky." Jelínek byl za taková slova pokárán ze strany dogmatiků, ve skutečnosti však postihl 

faktický stav věcí. V té době už v každém případě odumřel budovatelský román. Bezchybné a 

bezkrevné hrdiny nahradily postavy živější, lidé chybující a pochybující. 

22 



Přelom let padesátých a šedesátých byl ve znamení děl, které lze nazvat prózami životní 

deziluze. Klimentovu Marii (1960) následovali Jiří Fried Časovou tísní (1961) a Jan Trefulka 

dvojicí novel Pršelo jim štěstí (1962). 

Další skupinu prozaických děl spojovalo téma války a okupace. Obraz války se přitom 

proměňuje: vytrácí se okázalý heroismus a vědomí velkého dějinného poslání. Čeští prozaici 

zpracovávají zejména židovskou tématiku- např. H. Bělohradská (Bez krásy, bez límce, 1962), 

L. Fuchs (Pan Theodor Mundstock, 1963), A. Lustig (Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, 

1964). Texty Fuchse, jakož i texty mnoha jiných autorů 60. let, jsou- na rozdíl od literárních 

textů let padesátých - založeny na zamlžování, nedořečenosti a složitém kupení významů. 

V polovině desetiletí se dostávají do popředí rozsáhlejší prózy, především román. V próze se 

opět objevují motivy osobního ztroskotání a deziluze, které se však nyní promítají do 

obecnějšího obrazu doby a do úvah nad místem člověka v dějinách. Hluboká je skepse 

například v románech autorů "květňácké" generační skupiny - v Putíkově Smrtelné neděli 

(1967), ve Vaculíkově Sekyře (1966) a v Žertu (1967) M. Kundery. Jak píše Holý (2004: 797), 

jde o hořké zpovědi hrdinů, kteří uvěřili v jednoznačný smysl dějin a ve velké poslání sebe 

samých jako jejich strůjců. V pozadí je vystřízlivění z komunistických ideálů. Nehledá se však 

reforma těchto ideálů, nehledá se "oprava špatného směru", jak tomu bývá v některých 

jiných dobových prózách. Zpochybňuje se prostě jakékoliv plánovité předurčení lidských 

osudů." Uvedená díla jdou slovy Hrubína "až na kost", slovy Holého ( 2004: 797) pojednávají 

o obecnějších problémech: zabývají se odcizením mezi člověkem a osobním světem, 

maskami a rolemi, které záměrně i nepozorovaně přijímáme, v dílech se pátrá po vlastním 

,,já", píše se o tom, jak zasahujeme do dění světa, i o vině, kterou za tyto zásahy neseme, o 

vztahu jedince k dějinám. 

Nových podob nabývá historický román. Z módy vyšla historická kronika a s ní "objektivní" 

obraz dějin. Díla s historickými náměty se stávala paralelou na témata moc, morálka a 

svědomí. Například v románu Kladivo na čarodějnice (1963) líčí Václav Kaplický inkviziční 

procesy na Šumpersku koncem 17. století. Slovo procesy působilo v šedesátých letech 

zlověstně, neboť čtenáři měli ještě v živé paměti ovzduší bezpráví a strachu z počátku 

padesátých let. Román chápali jako aktuální podobenství. 
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Proč byl soubor povídek Ingeborg Bachmannové Das dreij3igste Jahr 

v českém překladu "okleštěn"? 

Originál Das dreifiigste Jahr obsahuje sedm povídek. Český překlad Třicátý rok 

obsahuje ovšem pouze pět povídek. Proč? Z jakého důvodu byl soubor povídek 

Ingeborg Bachmannové v českém překladu takto "okleštěn"? Vydavatel, jako by tuto 

všetečnou otázku předjímal, připojil k ochuzenému českému překladu tuto poznámku: 

"Z originálního souboru Das dreifJigste Jahr nebyly zařazeny prózy Ein Schritt nach 

Gomorrha a Undine10 především s ohledem na rozsah našeho výboru." 

Recenzent Opelík (1965) označil tehdy toto zdůvodnění výběru jako nelogické. Musím 

dát Opelíkovi za pravdu. Zdůvodnění zní skutečně nepřesvědčivě - již kvůli slovu 

především. Slovo především totiž nasvědčuje tomu, že existovaly ještě i jiné důvody, 

proč byly zmíněné dvě povídky v roce 1965 vynechány a českému čtenáři "zamlčeny". 

Pokusím se nyní identifikovat i tyto jiné důvody. 

O čem vůbec vynechané povídky pojednávají? Co je jejich tématem? 

V povídce Ein Schritt nach Gomorrha popisuje Bachmannová proces emancipace vídeňské 

klavíristky Charlotty. Charlotta je vdaná žena, která se jednoho dne seznámí s lesbičkou Marou. 

Mezi ženami vznikne milostný poměr. Těsně po navázání lesbického vztahu se zdá Charlottě 

podivný sen. Ve snu se ocitá v pozici muže, jenž má v manželství moc- automaticky, aniž by ji 

předtím musel získat a obhájit si ji. Díky snu si Charlotta uvědomí nedostatky instituce 

manželství, a rozhodne se opustit svého manžela. Bachmannové v této povídce nešlo o to, 

vylíčit lesbický vztah jako vztah ideální, jež je nadřazený vztahu muže a ženy. Snažila se 

vyjádřit pouze to, že by měl být lesbický vztah jednou z možností svobodné volby. Povídkou 

Ein Schritt nach Gomorrha protestu je Bachmannová proti měšťácké konvenci, která schopnost 

milovat determinuje přesně daným počtem přípustných vztahů. Povídka Undine geht je 

podobného rázu. Bývá vykládána jako jasné "ne" stereotypním definicím mužské a ženské role 

(J. Schneider 2002a: 122). 

Domnívám se, že povídky Ein Schritt nach Gomorrha a Undine geht nebyly v roce 

1965 do publikace Třicátý rok vybrány kromě jiného i pro svůj obsah. Odmítání 

instituce manželství, líčení lesbické lásky, odmítání stereotypních rolí muže a ženy- to 

jsou témata, která v polovině šedesátých let nebyla v české literatuře nijak aktuální. 

10 Správný název zní Undine geht. 
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Reakce na vydání souboru povídek Třicátý rok (z českého tisku) 

Přestože byl povídkový soubor Das dreijJigste Jahr v překladu do češtiny "okleštěn", 

recenzenti (Opelík 1965, Šašek 1965, Vrabec 1965, Brousková 1966) vydání 

"vybraných" povídek Ingeborg Bachmannové jednohlasně uvítali. Recenzent Opelík 

(1965) interpretoval povídky Bachmannové jako kritiku světa, který člověka 

determinuje, který je tím pádem narušený a který ,,je nevyhnutelné( ... ) změnit". 

Recenzentka Brousková (1966) interpretovala přeložené povídky Třicátý rok jiným 

způsobem. Nebo lépe řečeno: v povídkách lngeborg Bachmannové vyzdvihla jinou 

tématiku. Brousková (1966: 36-37) tehdy napsala: "Čtyři z pěti( ... ) povídek představují 

čtyři pokusy o vyjádření rezignace vědoucího člověka, který si ve třicátém roce 

života uvědomuje, že stárne, uvědomuje si nevyřešitelnost rozporu mezi svým 

životním projektem, vůlí realizovat své možnosti a mezi pádem, pocitem, že cesta, 

jíž v životě jde, je sporná, avšak nezměnitelná, protože hraje hru, jejíž pravidla 

neurčil, nýbrž zdědil." Prozaičku Bachmannovou zařadila poté Brousková (1966: 36-

37) mezi existencialisty v širším slova smyslu, načež dodala: "Její výklad základních 

konfliktů je zásadně odlišný od existenciální vlny, která zachvátila Německo těsně po 

válce, od oné vlny, jež absolutizovala nesmyslnost života. Pojetí Bachmannové je 

spíše privátní, platné pro určité životní období jednotlivce. Toto období musí 

dotyčný překonat, aby vůbec mohl žít dál." 

Soubor povídek Třicátý rok - v kontextu dobové české literatury 

Porovnáme-li charakteristiku české literatury 60. let a obě recenze, můžeme říci, že jak 

Opelík, tak Brousková interpretovali Bachmannovou tak, že je možné její povídky 

zařadit do převládajících literárních proudů Československa šedesátých let. 

Opelík v povídkách Bachmannové zdůraznil snahu o změnu světa, který je 

narušený. Z díla Bachmannové tak vyhmátl myšlenku, jež byla v souladu s 

reformačními snahami Československa šedesátých let (jak vyplývá z předchozího 

exkurzu českou literaturou šedesátých let, snažili se mnozí čeští prozaici právě o to, 

navodit svým psaním reformu, jinými slovy, přispět k "opravě špatného směru"). 
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Brousková zase v povídkách Bachmannové zvýraznila existenciální problémy 

jednotlivce, jenž dosáhl třicátého roku života a poznal, že běh svého života 

neovlivní. Třicátníci z povídek Bachmannové přišli v očích Brouskové o iluze - tak 

jako mnozí hrdinové českých deziluzivních románů druhé poloviny šedesátých let. 

Můžeme konstatovat, že přeložené povídky Třicátý rok zcela odpovídaly snahám a 

tendencím české literatury šedesátých let a že byly v době vydání v kontextu české 

literatury a kultury zcela aktuální a funkční. 

Jednu z přeložených povídek souboru Třicátý rok (konkrétně povídku Mládí v jednom 

rakouském městě) připravil Jiří Hubička v roce 1992 pro rozhlasové vysílání. Povídka Mládí 

v jednom rakouském městě se občas objevuje na programu stanice Český rozhlas 3 Vltava. 

Rozhlasové verze literárních děl (zrovna tak jako třeba filmové verze literárních děl) mívají 

zhuštěnou podobu, pro příjemce nejsou tak časově náročné, a příjemci jsou tudíž "ochotni" 

věnovat jim svou pozornost. 

Můžeme tedy říci, že díky tomu, že byla jedna z povídkového souboru Třicátý rok v roce 1992 

upravena pro rozhlasové vysílání, dostala se Ingeborg Bachmannová v devadesátých letech o 

další krůček dál do povědomí českých přijemců. 11 

5. Báseň publikovaná v časopise Plamen (1965) 

V roce 1965 se ve dvanáctém čísle časopisu Plamen objevil překlad rozsáhlé studie 

rakouského literárního historika Paula Kruntorada Rakouská lyrika dnes. Studie 

zahrnovala ukázky básní z děl Paula Celana, Tise Aichingerové, Theodora Kramera, 

Ernsta Jandla, Christiny Bustové, Christiny Lavantové, Herthy Kraftnerové, Michaela 

Guttenbrunera a lngeborg Bachmannové. Bachmannová byla zastoupena básní 

Utkvělý čas (Die gestundete Zeit) v překladu Petra Kabeše12
. 

11 Zdroj: WWW: <http://www.rozhlas.cz/program/download/program_9.html> [cit. 13.7.2006] 
12 Petr Kabeš (1941-2005) je znám jako český básník. Kabeš byl autorem obrazné poezie, která s oblibou 
využívala nejrůznějších symbolů a pracovala s nevšedními jazykovými postupy a prostředky. Vydal řadu 
básnických sbírek, byl také signatářem Charty 77. 
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6. Báseň publikovaná v časopise Host do domu (1969) 

V roce 1969 byla v literárním časopise Host do domu otištěna báseň Čechy leží u moře. 

Ludvík Kundera ji přeložil z německého originálu Bohmen liegt am Meer. 

Svou báseň Bohmen liegt am Meerpředstavila Bachmannová poprvé ve Vídni dne 5.5.1965, u příležitosti 

600. výročí založení vídeňské univerzity. Nepatrný časový odstup mezi německou a českou "premiérou" 

téže básně svědčí o tom, že Kundera tvorbu rakouské lyričky Bachmannové nepřetržitě sledoval. 

7. Rozhlasová hra Dobrý bůh z Manhattanu v časopise Světová 

literatura (1969) 

Rozhlasová hra Dobrý bůh z Manhattanu (Der gute Gott von Manhattan) vyšla v roce 

1969 ve třetím čísle časopisu Světová literatura. Český překlad pořídila Jana Pecharová. 

Cituji z dopisu, v němž Pecharová (2005) popisuje, za jakých okolností překlad 

rozhlasové hry Dobrý bl'th z Manhattanu vznikal: 

V roce 1966 byla vypsána témata diplomových prací pro studenty germanistiky na FFUK. 
Protože jsem přišla poslední, zbyla na mě "jen" Bachmannová. Takže jsem se sebrala a šla 
shánět její knížky. Hned první se mí natolik zalíbila, že jsem ji jen tak spatra překládala pro 
svého manžela a byla jsem překvapená, když jemu to nic neříkalo, a tak jsem pochopila, že 
opravdu záleží na tom, jak se to přeloží. Dobrého boha jsem překládala nezištně/zištně pro 
něho, protože jsem potřebovala, aby se o tom se mnou bavil a já tak věděla, o čem mám 
vlastně psát. ( ... ) diplomka dopadla dobře, otiskli mí ji v Časopise pro moderní filologii 
(ročník 51/1969 -Básnický svět LB, Pokus o interpretaci dramatické básně "Dobrý bůh 
z M." ( ... ). Za překlad jsem dostala nějakou cenu, a tak to otiskli. Zřejmě dík profesoru 
Goldstiickerovi, který byl vedoucím mé diplomové práce. ( ... ) Do rozhlasu jsem 
ne pronikla, přestože Dobrý bůh je rozhlasová hra, nikdy se nevysílala, tehdy měli výmluvu, 
že pro západní tvorbu mají určité kvóty. Takže: vše bylo tak trochu náhoda a hodně štěstí. 

Shrneme-li to, můžeme říci, že hru Dobrý bůh z Manhattanu poznali čeští čtenáři tak 

brzy díky tomu, že germanista Eduard Goldstiicker vypsal "Ingeborg Bachmannovou" 

jako téma diplomové práce. Štěstí samozřejmě bylo, že tématu se chopila studentka, 

která se pro dílo lngeborg Bachmannové dokázala nadchnout do té míry, že 

analyzované dílo Der gute Gott von Manhattan přeložila do češtiny. Štěstí spatřuji též 

v tom, že Eduard Goldstiicker byl v šedesátých letech v redakční radě časopisu Světová 

literatura, takže měl - opět použiji slova Lefevera (1992) - tu potřebnou "moc" 

oceněný překlad své svěřenkyně uveřejnit. 
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Překlad Dobrý btth z Manhattanu byl redakcí Světové literatury doplněn o kratičkou poznámku. V ní se 

čtenářům oznamuje, že v Mladé frontě vyjde zanedlouho Vzývání velikého medvěda - tedy celá básnická 

sbírka Ingeborg Bachmannové. Avizovaná básnická sbírka však nakonec nevyšla. Bohužel, nepodařilo se 

mi zjistit, kdo měl sbírku přeložit (či kdo sbírku už překládal), ani pravý důvod toho, proč se vydání 

sbírky nakonec neuskutečnilo. 

8. Povídka Tři cesty k jezeru v časopise Světová literatura (1975) 

V roce 1975 byl v prvním čísle časopisu Světová literatura uveřejněn překlad povídky 

ze souboru Simultan -jednalo se o povídku Tři cesty kjezeru (Drei Wege zum See). 

Povídku přeložila do češtiny výše zmíněná Jana Pecharová. 

Z dopisu Pecharové (2005) vyplývá, že povídku Tři cesty k jezeru si tentokrát vybrali a 

Pecharové k překladu zadali sami redaktoři ze Světové literatury. 

Překladu povídky předchází dvoustránková předmluva, ve které přibližuje Jiří Veselý 

českým čtenářům život a tvorbu lngeborg Bachmannové. V závěru předmluvy Veselý 

(1975: 187) vysvětluje, proč byla ze sbírky Simultan vybrána právě povídka Drei Wege 

zum See: 

"Z poslední sbírky novel Simultánně vybíráme nyní Tři cesty kjezeru (Drei Wege zum 
See) jako prózu nejpoutavější a umělecky nejvýraznější." 

9. Povídkový soubor V hlavní roli žena (1982) 

Pod tímto názvem vyšel v roce 1982 překlad povídkového souboru Ingeborg 

Bachmannové Simultan. Kniha V hlavní roli žena byla vydána v nákladu 18 600 

výtisků. Překlad povídek pořídila Hana Žantovská, tři roky poté, co po 23 letech 

opustila místo redaktorky v nakladatelství Mladá fronta 13
. Žantovská bohužel ll. srpna 

2004 zemřela, a já jsem ji už nestihla oslovit. Bývala bych se jí ráda zeptala na 

okolnosti vzniku povídkového souboru V hlavní roli žena. 

13 V nakladatelství MF působila Žantovská v letech 1956-1979. Jako redaktorka se snažila pomáhat 
autorům režimem neoblíbeným (Horáčková, Janiš: 2004 ). 
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Proč byl soubor povídek Simultan přeložen právě v 1. polovině 80. let? 

Abychom si mohli na tuto otázku odpovědět, je třeba krátce se seznámit s tím, jak 

vypadala česká literární produkce v době, v níž byl soubor povídek Simultan přeložen 

do češtiny a vydán: 

Česká próza 1. poloviny 80. let 

Jak píše Holý (2004), čeští autoři, jejichž knihy byly v 70. a 80. letech vydávány ve státních 

nakladatelstvích a byly přístupné v knihovnách, postrádali publikační svobodu. Cenzura 

zasahovala do námětů a motivů děl, potlačována byla zvláštnost jazyka a stylu. Mnozí se už 

raději preventivně uchýlili k autocenzuře. Z živých literárních textů se často stávaly 

prefabrikáty, které byly dokonale sériově zpracované, ale neživé. Ve srovnání s tvrdými 

normami padesátých let však přece jen došlo k jistému uvolnění. Vyslovená schémata, černobílé 

konflikty a plochá opisnost byly nahrazovány jemnějším hodnocením a pružnějšími tvarovými 

prostředky. V próze bylo například možné upustit od neosobního, "vševědoucího" vypravěče. 

Obecně je patrný mnohem větší zájem o osobní život, intimitu, soukromí, rodinné 

problémy, erotiku- což odpovídalo společenské mentalitě normalizační doby. Příznačné byly 

populární televizní seriály Jaroslava Dietla. Dokázaly dovedně spojovat přitažlivost námětu 

s věrohodnými každodenními detaily (Nemocnice na kraji města, 1978-1979, pokračování 1982, 

jako próza 1982) a směřovaly vcelku k idylizovanému obrazu světa. 

Podobnou funkci měly romány ženských autorek Stýblové (Na konci aleje, 1979; Skalpel, 

prosím, 1981), Kolárové (Léto s kovbojem, 1981; Přežijí muži rok dva tisíce?, 1982) a Frýbové 

(Falešní hráči, 1982; Robin, 1983). Zmíněné romány plnily úlohu tradiční oddechové četby, 

Frýbová dokonce uplatňovala postupy západních bestsellerů. Nakladatelstvími a kritikou však 

byly tyto přtběhy - zarámované kritikou maloměšťáctví či pokusy o psychologickou kresbu -

představovány jako vskutku hodnotná, analytická díla. 

Plochá zábavnost převládla i v humoristické próze, z níž téměř vymizela satira. V tomto 

žánru převyšovala průměr především díla Miroslava Skály, někdejšího spolupracovníka 

satirického kabaretu Večerní Brno. 

Jinou podobu úniku představoval odchod hrdiny na venkov, do nezkažené přírody. Linii 

knížek s touto tématikou zahájila novela zkušeného Jana Otčenáška Když v ráji pršelo (1972). 

Téma bylo nouzovým východiskem pro spisovatele, který chtěl publikovat, ale zároveň neměl 
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v úmyslu psát z poz1c normalizátorů. Otčenášek našel několik mladších následovníků (J. 

Medka, Kostrhuna a Navrátila). lllubší pohled na přírodu nabízela pokračující tvorba autora 

nejstarší generace Jaromíra Tomečka (např. Hora hoří, 1984). Obraz přírody, ohrožené lidským 

kořistěním, je zároveň obrazem ohrožení lidských vztahů. 

Uniknout ze železného sevření oficiálních norem bylo možno i složitým literárním tvarem. 

Autorům, kteří se "nezkompromitovali" v 60. letech a dokázali se vyhnout přímým narážkám, 

mohla čas od času vyjít náročně konstruovaná próza (např. Karel Milota, Noc zrcadel, 1981). 

Redakční politika nakladatelství, v němž vyšel překlad V hlavní roli žena 

Překlad V hlavní roli žena vyšel v nakladatelství Svoboda. Po prozkoumání databáze 

Českého uměleckého překladu 14 jsem zjistila, že nakladatelství Svoboda začalo na 

počátku osmdesátých let s vydáváním překladů západoevropských autorek (výjimku 

představovala Christa Wolfová, která žila v NDR). 

V roce 1981 byly v nakladatelství Svoboda vydány například Susan Powterová (Pozemšťané a 

mimozemšťané), Christa Wolfová (Vzory dětstv{), Natalia Ginzburgová (Všechny naše včerejšky); v roce 

1982 vyšly v nakladatelství Svoboda v českém překladu Jane Austenová (Emma), Ingeborg 

Bachmannová (V hlavní roli žena) a Hortencie Dufourová (Maringotka); v roce 1983 se na českých 

knižních pultech zásluhou nakladatelství Svoboda objevily Emilie Carlesová (Polévka z divokých trav), 

Leonie Ossowská (Podraz), Dinah Ne1kenová (Doznání lásky) a Maj Sjowallová (Teroristé); v roce 1984 

se čeští čtenáři seznámili díky nakladatelství Svoboda s dílem Joenpeltové (Vichr nezastavíš I Když dřevo 

ještě doutná). 

Proč byl tedy soubor povídek Simultan přeložen právě v 1. polovině 80. 

let? 

Vše nasvědčuje tomu, že povídkový soubor V hlavní roli žena měl obohatit (společně 

s ostatními přeloženými knihami západoevropských autorek) podsystém domácí 

ženské literatury. 

14 
viz. WWW: <http://www.obecprekladatelu.cz/DUPOO.htm> 
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Odpovídal ale soubor povídek Simultan skutečně podsystému české ženské 

literatury 1. poloviny 80. let? 

Řekněme si nejdříve, co je jádrem německých povídek Simultan. Např. Tvrdík (2003: 

15) píše, že v povídkách souboru Simultan podává Bachmannová "zprávu o stavu 

morálky moderní rakouské společnosti, především té intelektuálské, v níž se 

pohybovala a kterou přes prostorové odloučení velmi dobře znala." Schneider (2002b: 

160) si všiml, že vedle kritiky fašistické ideologie a kritiky měšťáckých konvencí se 

v souboru Simultan objevuje zcela nový motiv - kritika demokratického pluralismu. 

Pluralismus vyžaduje, aby se lidé přizpůsobovali novým a novým podmínkám. Schneider (2002b: 160) 

poukazuje na to, že v důsledku pluralismu dochází u člověka např. ke ztrátě identity, člověk se odcizuje 

vlastnímu tělu, rozplývá se pojetí romantické lásky, okolnostem přizpůsobené rodinné vztahy se stávají 

nutně křehčí, na sociální a prostorovou mobilitu, která je pro pluralitní společnost příznačná, se váže 

osamocení. Bachmannová si všimla, že ženy byly důsledky pluralismu 20. století zasaženy daleko 

více než muži. Konstatovala tedy, že bude efektivnější, když zmíněné aktuální problémy vylíčí 

právě na osudech ženských hrdinek. 

Podrobná překladatelská analýza povídkového souboru V hlavní roli žena doposud 

nebyla provedena. Za předpokladu, že byly povídky Ingeborg Bachmannové adekvátně 

přeloženy do češtiny, musely být v podsystému české literatury osmdesátých let psané 

ženami doslova uměleckým skvostem, musely umělecky převyšovat nejen většinu 

českých děl ženských autorek, nýbrž i mnohá ženská díla překládaná. Povídky 

Bachmannové nebyly oddechovou četbou, nebylo možné číst je jen jako příběhy, 

vyžadovaly zamyšlení se. 

Za předpokladu, že byly povídky Ingeborg Bachmannové adekvátně přeloženy do 

češtiny, mohly vyčnívat a posouvat českou literaturu dál v jejím vývoji. 

Aniž bych musela provádět podrobnou překladatelskou analýzu povídek Bachmannové, 

do očí mě bije jedna nedokonalost, která celkový umělecký dojem z českého překladu 

povídek Bachmannové určitě narušila - mám na mysli český titul V hlavní roli žena. 
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Krátce k volbě titulu V hlavní roli žena 

Když Bachmannová povídky psala, používala k jejich označení pracovní název Die 

Wienerinnen. Těsně před vydáním povídek se ale rozhodla, že svazek nazve podle 

úvodní povídky - tedy Simultan. A proč právě Simultan? Bachmannová se ve všech 

povídkách souboru Simultan snažila zachytit simultánnost myšlení a cítění osob, mezi 

nimiž existuje nějaká souvislost. Jak je tedy vidět, název Simultan zvolila 

Bachmannová zcela záměrně. 

Kompletní soubor povídek Simultan vyšel ale v češtině pod názvem V hlavní roli žena. 

To se neobešlo bez reakcí recenzentů. Recenzent Janovský (1983) poznamenal, že 

cyklus povídek Simultan "v českém překladu dostal snad poněkud laciný název 

V hlavní roli žena." 

Recenzentka Zítková (1983) titul V hlavní roli žena naopak uvítala: 

Titul knihy V hlavní roli žena ( ... ) nebyl pro české vydání zvolen náhodně. ( ... ) 
Prostřednictvím svých postav svádí Ingeborg Bachmannová zápas o nový život současné 
ženy, život rovnoměrně naplněný činností společenskou, prací na sobě, na rozvoji vlastní 
osobnosti a láskou, dětmi, rodinou. 

Vyřknutím takovéto interpretace Zítková komplexní význam povídek Ingeborg 

Bachmannové v každém případě zbanalizovala. Poté ještě zkritizovala Bachmannovou 

za to, že se vyjadřuje skepticky vůči harmonickému spojení všech jmenovaných /úkolů/ 

ženy (žena jako manželka, žena jako matka, žena jako svébytná společenská bytost): 

Umělkyně a filozofka v jedné osobě( ... ) nevidí reálnou možnost, jak všechny tyto složky 
ideálně harmonicky spojit. Rovnováha všech tří je vskutku problémem mimořádně 
složitým, přesto nikoli neřešitelným. 

Je zajímavé, jak si Zítková (1983) údajný skepticismus Bachmannové zdůvodnila: . . . . 

Autorčina skepse vyvěrá v tomto ohledu zcela zřejmě z některých jejích subjektivních 
rysů·a jimi pak ovlivněných prožitků, ale také z kulturmno klimatu, který vstřebávala 
a v němž žila, a také z utváření ženských osudů, jak je kolem sebe pozorovala. 

Aby skutečně nikomu neunikl nepřátelský postoj vůči západoevropskému prostředí, 

v němž Bachmannová žila, ukončila Zítková (1983) recenzi touto větou: "Ingeborg 

Bachmannová byla spisovatelkou, již doba umělecky a hlavně intelektuálně 

rozvíjela, zároveň však i deformovala." 
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Titul V hlavní roli žena je skutečně "poněkud laciný". Už jen proto, že svádí české 

čtenáře k banalizování próz Ingeborg Bachmannové, k chápání, s jakým jsme se mohli 

seznámit například ve výše zmiňované recenzi Zítkové. Bylo by v každém případě 

vhodnější použít titul, pro který se po přepečlivém zvážení rozhodla sama autorka -

tedy Simultánně. 

Zavádějící titul V hlavní roli žena se naštěstí neujal. V knize Tři cesty k jezeru (2000), která v sobě 

zahrnovala veškeré povídky Ingeborg Bachmannové, jež existovaly v českém překladu, byla ta část, 

která obsahovala překlady z povídkového souboru Simultan, opatřena titulem Simultánně. 

10. Výbor básní a ukázka z románu Malina v časopise Světová 

literatura (1993) 

V roce 1993 vychází v časopise Světová literatura příspěvek nazvaný Básnířka 

uprostřed prózy. Příspěvek připravila Michaela Jacobsenová a věnuje se v něm životu 

a tvorbě Ingeborg Bachmannové. Součástí příspěvku je český překlad několika prvních 

stran románu Malina a český překlad jedenácti básní vybraných z básnických sbírek Die 

gestundete Zeit (1953) a Anrufung des grofien Biiren (1956). Jde o básně Promlouvat 

temně (Dunkles zu sagen), To pravé (Was wahr ist), Den co den (Alle Tage), Velká 

krajina u Vídně (Grofie Landschaft bei Wien), Vyjev mi, lásko (Erkliir mir, Liebe), 

Řekněme ztráta (Eine Art Verlust), Vlna (Stromung), Exil (Exil), V pravdě (Wahrlich), 

Čechy leží u moře (Bohmen liegt am Meer) a o jednu báseň beze jména, kterou 

Bachmannová nadepsala názvem [Es konnte viel bedeuten]. 

Všechny jmenované překlady básní se o šest let později objeví v knížce Básně- ve výboru z lyrického 

díla Ingeborg Bachmannové. Pro knižní vydání jen Jacobsenová zrevidovala dva názvy. Původní Vlna 

(Stromung) se v knížce Básně jmenuje Běhutá voda. Báseň beze jména byla pro knižní vydání opatřena 

titulem Snad to má hlubší smysl. 

ll. Román Malina ( 1996) 

V roce 1996 vyšel v nakladatelství Mladá fronta román Malina. Román přeložila podle 

stejnojmenného originálu Ingeborg Bachmannové Michaela Jacobsenová. Údaj o výši 
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nákladu v tiráži českého překladu chybí. 15 Román Malina mohl vyjít díky finančnímu 

přispění rakouské nadace Kulturkontakt Austria16
. 

Na úvod si řekněme, jak vypadala česká literární produkce v době, v níž se překlad 

románu Malina objevil na českém knižním trhu. Jinými slovy: podívejme se, po bok 

kterých českých literárních děl se překlad románu Malina v době svého vydání zařadil: 

Česká próza 90. let 

Českou literaturu devadesátých let se pokusil zpracovat např. Holý (2004: 919-939). Jak Holý 

píše, zmizely po roce 1989 vnější politické zásahy a zákazy, cenzurní dozor, odpadla kulturně

politická státní kontrola, která v různých podobách a s přestávkami trvala už od konce třicátých 

let. Literární život se mohl odvíjet bez uměle vytvořených bariér. Zanikl Svaz českých 

spisovatelů s nesmyslným heslem "socialistického realismu" ve vínku, se zástupem placených 

činovníků, s národními a zasloužilými umělci. Vznikla Obec spisovatelů, stavovská organizace, 

která sdružuje spisovatele bez rozdílu ideového přesvědčení a uměleckého zaměření. Bohužel 

zanikla také některá tradiční nakladatelství (Odeon, Československý spisovatel), neboť 

neobstála v tržní konkurenci17
• Z nakladatelských podniků, jež byly založeny v 90. letech, 

vydávaly hodnotnou českou literaturu například Pražská imaginace, v Brně Atlantis, Host a 

Petrov, v Olomouci Votobia, v Praze rovněž Torst, Argo, Paseka, Nakladatelství Lidové noviny, 

Hynek a Triáda. Ze starších nakladatelů to byla především Mladá fronta. 

Velká voda listopadového převratu přinesla návrat tradičních myšlenkových světů, ale i přniv 

nových idejí. Došlo k renesanci spirituální a křesťanské kultury a k oživení zájmu o 

německou a židovskou literaturu v českých zemích (Kafka, Brod, Meyrink, Jiří Langer a 

mnozí jiní). 

Ze Západu k nám zvolna pronikal feminismus. Nadace Gender Studies vznikla pod patronací 

Jiřiny Šiklové již v roce 1991, o dva roky později začaly vycházet slovensko-český feministický 

časopis Aspekt (Bratislava) a dvojjazyčná kulturní revue Jedním okem IOne Eye Open. Sice se 

15 Na výši nákladu jsem se dotazovala přímo ve vydavatelství MF. Ivan Mráz z MF mi sdělil, že se jedná 
o interní neveřejný údaj a že údaje vztahující se k titulu z roku 1996 jsou stejně již archivované. 
16 

Kulturkontakt Austria se na svých internetových stránkách (www.kulturkontakt.or.at) prezentuje jako 
organizace, která se snaží podporovat a udržovat kulturní dialog mezi Rakouskem a zeměmi střední, 
východní a jihovýchodní Evropy. Vznikla v roce 1989. 

17 Těsně po roce 1989 zájem o českou literaturu kulminoval. V průběhu let devadesátých se ovšem tento 
zájem prudce snížil. Statisícové náklady krásné prózy zůstaly nostalgickou vzpomínkou, hodnotné knihy 
se prodávají jen ve stovkách exemplářů a putují často do výprodeje. 

34 



objevily některé ideově razantní texty (Eva Hauserová), ale feministickým přínosem se zdá být 

spíš "ženské vidění", promýšlení ženské identity a role ženy v kultuře a společnosti. Z tohoto 

hlediska jsou objevné prózy Libuše Moníkové, Češky, která v sedmdesátých letech odešla do 

západního Německa a prosadila se tam německy psanými prózami (např. Treibeis, 1992; česky 

Ledová tříšť, 2001) i eseji. Ve světle feminismu se zvýrazňuje také osobnost meziválečné 

esejistky a novinářky Mileny Jesenské, jejíž životní osudy i dílo se těší mimořádné pozornosti i 

ve světě. 

Rubem liberalismu byla komercializace celého kulturmno života, která hodnotné umění 

nezřídka vytlačuje na periferii veřejného zájmu. Konzumní literatura těží z popularity známých 

osobností (např. herců), z erotiky a sexu, z napětí a fantastiky. V nebývalém měřítku se šíří sci

fi (0. Neff, J. Pecinovský, V. Kadečková) a ještě více fantasy, kráčející ve stopách anglických 

románů Tolkienových. 

Mezi prózou, která byla vydávána v devadesátých letech, se samozřejmě objevila starší díla 

těch osobností, jejichž tvorba byla před rokem 1989 v oficiální české kultuře umlčena nebo 

zkreslena. čtenáři tak dostávají do rukou např. úplné dílo Čepovo, Rostovského, četné prózy 

Demlovy a Durychovy. Významným činem je kritické vydání Hrabala, ale také vydání klasiků 

Wernera, Poláčka, Langera čiL. Klímy. 

Česká próza, která v 90. letech vznikala, zdůrazňuje reflexi a autoreflexi a je nezřídka artistní. 

Rubem této exklusivnosti je ovšem literatura zaměřená na čtenáře. Sází na tradičně vyprávěný 

příběh, někdy s autobiografickými rysy, na příběh se zajímavou zápletkou z atraktivního 

prostředí nebo na příběh vyrovnávající se s minulostí. Nezbytnou součástí těchto próz bývají 

erotika a humor. Takové jsou například knihy Petra Šabacha (povídka Šakalí léta, 1993; Hovno 

hoří, 1994), jež se staly námětem k populárním filmům Jana Hřebejka. Vysoko na žebříčku 

čtenářské popularity se drží dovedně napsané knihy Michala Viewegha, pracující s ironií, 

reflexí vyprávění a různými narážkami. Viewegh debutoval jedinečnou detektivkou naruby 

Názory na vraždu (1990), následovala Báječná léta pod psa (1992) aj. V novějších knihách však 

Viewegh - slovy kritiků - neobjevil nové umělecké možnosti. Někteří mladí prozaici využívají 

poetiku akčrnno filmu nebo kriminálmno románu k rozehrání rafinované hry se čtenářem. 

Zejména v první půli 90. let vyšlo několik zajímavých děl memoárové a dernK.ové literatury. 

Zaujal např. Ludvík Vaculík, a to rozsáhlým textem Milí spolužáci! (1995), v němž využil 

deníkových záznamů a korespondence z dětství a mládí, o něco dříve prózou Jak se dělá 

chlapec (1993), v níž líčil s vyzývavou autobiografickou otevřeností erotické scény, ale i svět 

stárnoucího muže a jeho marné úsilí utvářet synovu osobnost. Památník (1994) Evy Kantůrkové 
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je zase osobním svědectvím o životě v disidentském prostředí před listopadem 1989 a také o 

prvních letech po převratu, v nichž se autorka angažovala v politickém životě. 

Na opačném pólu než texty opřené o fakta či dokumenty jsou prózy, které jsou založeny na 

imaginaci a fantasknosti (J. Kratochvíl: Truchlivý Mh, 2000, D. Hadrová: Perum"tv den, 1994, 

M. Ajvaz: Tyrkysový orel, 1997). Z ryze subjektivního vnímání vycházejí imaginativní prózy 

Jáchyma Topola. Věty jeho próz se někdy blíží rytmu rockové hudby, agresivní a napohled 

chaotické (Anděl, 1995; Trnová dívka, 1997). 

Interpretace románu Malina 

Originál románu Malina je charakteristický tím, že umožňuje nejrůznější výklady. K 

tradičním způsobům výkladu se řadí: psychologický výklad románu Malina, román 

Malina jako reakce na fašismus válečný i soudobý, feministický výklad románu 

Malina a konečně také román Malina jako hustá síť odkazů na jiné texty. S 

tradičními interpretacemi románu Malina se podrobněji seznámíme na str. 53-57 této 

práce. 

Proč čekali čeští čtenáři na román Malina dvacet pět let? 

V Německu vyšel román Malina poprvé v roce 1971; na jeho český překlad jsme si 

museli počkat celých dvacet pět let. Důvodem takovéto prodlevy mohla být náročnost 

románu, jak formální, tak obsahová. V 70. i v 80. letech u nás byla přednostně 

vydávána literatura srozumitelná masám, literatura, jež umožňovala jasnou a 

jednoznačnou interpretaci. Neméně závažným důvodem, z jakého román Malina nebyl 

přeložen do češtiny již dříve, je jistě to, že obsahuje poměrně průhledné narážky na 

myšlenky komunismu a na studenou válku: některé pasáže románu Malina 

připomínají deportaci Židů na Sibiř; jakmile se hovoří o Rusku, objevuje se v textu 

najednou motiv sněhu a ledu; a když hovoří postava Já o "chorobě dnešní doby", text 

románu se doslova hemží marxistickou terminologií a odkazy na Kapitál (Lennox 

2002a: 249). Další důvod, z jakého nebyl román Malina přeložen do češtiny již dříve, 

spočívá jistě i v tom, že naší zemí neproběhla- na rozdíl od západní Evropy- tzv. 

druhá vlna feminismu. Zatímco se tedy v osmdesátých letech stal román Malina 

kultovní knihou západoevropských feministek a byl přeložen do finštiny, holandštiny, 
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španělštiny, portugalštiny a dokonce i do turečtiny (překlad italský a francouzský vznikl 

už v sedmdesátých letech), v Československu nebylo ztvárnění tak silného konfliktu 

mezi mužským a ženským principem nijak aktuální. 

Tab. 1 
Rok Jazyk překladu románu Malina ( 1971) 

1971 

1972 

1973 francouzština, italština 

1974 

1975 polština 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 finština 

1984 

1985 bulharština, nizozemština, turečtina 

1986 španělština 

1987 

1988 

1989 portugalština 

1990 angličtina 

1991 

1992 estonština, chorvatština 

1993 

1994 

1995 

1996 čeština 

1997 norština 

1998 ruština 

1999 srbština 

2000 litevština 

2001 

2002 maďarština, katalánština 
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Z tabulky (Tab. 1) je patrné, že Česká republika nebyla výjimkou- i ve většině ostatních 

zemí bývalého východního bloku vyšel překlad románu Malina až po roce 1989. 

České recenze 

Román Malina v překladu Michaely Jacobsenové je předmětem minimálně tří recenzí. 

Recenzent Pokorný (1997) označil román Malina jako "nejpřesvědčivější a 

nejosobnější text o rozpadající se jednotě osoby", jako text, který "zpochybňuje 

jednoznačnou příslušnost k rodu a pohlaví". Pokorný tak zařadil román mezi 

klasickou literaturu 20. století, po bok Musila, Joyce či Woolfové. Román Rakušanky 

Ingeborg Bachmannové připodobnil Pokorný k románu Milady Součkové Neznámý 

člověk (1995). 

V očích recenzentky Hyršlové (1997b) pojednává román Malina o ženě-spisovatelce, 

která se snaží samomluvou (takto chápe Hyršlová rozhovory ženského Já a Maliny) 

získat jasno o svém psaní. Po skončení "zápasu" mezi ženským Já a Malinou si žena

spisovatelka uvědomuje, že také literatura je integrována do mocenských struktur, 

že také umělecká tvorba je determinována zvnějšku. 

Vízdalová (1997) jako by si vypůjčila slova feministické interpretky Rii Endresové (sr. 

Lennox 2002c: 28), když napsala, že Bachmannová ve svém románu "popisuje 

mužskou krutost a ženské mučednictví". Vízdalová poukázala jako jediná z českých 

recenzentů románu Malina na dva velmi podstatné rysy díla Bachmannové - na 

intertextualitu a na funkční užívání jazyka. 

. . 
Je zajímavé, že každý z recenzentů interpretoval román Malina jiným způsobem. Ani 

jeden český recenzent nepoukázal na vztah románu k fašistické minulosti Rakouska. 
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12. Sbírka Básně (1997) 

V roce 1997 vyšla v nakladatelství ERM sbírka básní Ingeborg Bachmannové. Dostala 

jednoduchý a příznačný název- Básně. Jednotlivé básně vybrala a do češtiny přeložila 

Michaela Jacobsenová. Informace o výši nákladu není v tiráži básnické sbírky 

uvedena. Sbírka Básně byla rozčleněna do čtyř oddílů- Rané básně (1944-1953), Čas 

na úvěr (1953), Vzývání Velkého Medvěda (1956), Poslední básně (1957-1967). Kromě 

jedenácti básní, jež byly již dříve (v roce 1993) uveřejněny v časopise Světová 

literatura, zahrnuje sbírka padesát jedna básní z pohledu českého publika zcela 

nových. 

Sbírka Básně vyšla za finančního přispění rakouské nadace Kulturkontakt Austria. 

V závěru sbírky Básně Jacobsenová (in Bachmannová 1997: 131) poznamenala, že 

výbor básní v jejím překladu soustřeďuje to nejpodstatnější, co bylo z poezie Ingeborg 

Bachmannové publikováno, že stranou zůstalo jen několik básní a cyklus Von einem 

Land, einem Fluj3 und den Seen. 

Obsah sbírky Básně jsem pro zajímavost konfrontovala s obsahem oddílu Gedichte ze 

sebraného díla Ingeborg Bachmannové. 18 

Zjistila jsem, že z básnické sbírky Die gestundete Zeit, která sestává z 24 básní, vybrala a přeložila 

Jacobsenová 21 básní, což je skutečně téměř vše. Pokud jde o "poslední" básně, přeložila Jacobsenová 

z původního počtu 18 básní 14 básní, tedy opět převážnou část. Avšak z celkového počtu 15 "raných" 

básní vybrala Jacobsenová pro český překlad jen 8 básní, tj. přibližně polovinu. Ze sbírky Anrufung des 

Groflen Biiren vybrala J acobsenová pro český překlad z původních 31 básní dokonce jen 16 básní, což 

znamená, že k českému čtenáři se z této důležité sbírky nedostalo 15 (!)básní. 

Domnívám se, že Jacobsenové poznámka o tom, že čeští čtenáři znají z lyriky 

Bachmannové už vše nejpodstatnější, přinejmenším zkresluje skutečnost. Chci jen 

upozornit na to, že některé básně Bachmannové (zejména básně ze sbírky Anrufung des 

18 BACHMANN, I. Gedichte, Horspiele, Obersetzungen. Mtinchen: Piper, 1978. Z tohoto zdroje, na 
jehož vydání se podíleli Christine Koschelová, Inge von Weidenbaumová a Clemens Mtinster, vycházela 
při překladu i Michaela J acobsenová. 
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Grofien Baren) by si určitě ještě zasloužily pozornost některé z českých překladatelek či 

některého z českých překladatelů. 

Motivace a důsledky výběru- možné téma translatologického výzkumu? 

Bylo by zajímavé zjistit, čím se Jacobsenová při výběru básní řídila, jaké básně 

přeložila, jaké naopak vynechala, slovy Lefevera (1992) - jak překladatelka svým 

výběrem ovlivnila obraz, který si o Ingeborg Bachmannové vytvořili čeští čtenáři. Tato 

otázka by si jistě zasloužila pozornost některého z translatologů. 

Např. Schmausová (2002: 70) si všimla, že ve sbírce Anrufung des Groj3en Baren procitá v lyričce 

Bachmannové hlas ženy. To Schmausová dokládá básněmi Von einem Land, einem Fluj3 und den Seen, 

Die blaue Stunde a Lieder auf der Flucht. Jacobsenová ale právě tyto básně nepřeložila (dvě z nich zcela 

vynechala a z básně Lieder auf der Flucht učinila pouze výběr). Českým čtenářům tak zůstal jistě 

minimálně jeden rys sbírky Anrufung des Groj3en Baren z velké části utajen. 

Recenze na sbírku Básně (z českého tisku) 

Vraťme se nyní zpět k přeloženým básním. V reakci na výbor Básně (1997) vyšly 

v českém tisku minimálně dvě recenze. 

Janatka (1997) se o překladu básní Ingeborg Bachmannové vyjádřil v Literárních 

novinách takto: 

U koho se archetyp ženství ( ... ) sdružuje s roztomilostí, vybranými lahůdkami a 
zjemnělým, upejpavým či vkusně koketním půvabem nebo naopak s temně návratným 
bezpečím mateřské náruče ( ... ), bude verši Ingeborg Bachmannové ve svém očekávání 
zklamán, ale především znepokojen. Může mít pocit, jako by se před jeho očima "šťastný 
domov", s vyšívanými dečkami, hedvábnými stínidly lamp a porcelánovými soškami náhle 
změnil v hromadu sutin, jako by někdo vytloukl a vyraboval všechny obchody 
s rozmanitým estetičnem a lahůdkami. 

Hyršlová (1997a) k českému překladu básní Ingeborg Bachmannové napsala: 

Jednou z pravděpodobně nejdůležitějších autorčiných básní je Vyjev mi, lásko, v níž se jí 
podařilo způsobem odlišným od praktik její doby - za absence "plyšových slov", do 
nichž tak lehce zapadají emoce- vyjádřit způsobem nanejvýš distingovaným objektivní 
platnost individuálního milostného prožitku; ta báseň je "chvalozpěv vyřčený rty bolestí 
zkřivenými". 

České překlady básní Jacobsenové jsem podrobně neanalyzovala. Myslím si ale, že už 

jen z letmého pohledu na některé z nich (viz. str. 15-17) mohu tvrdit, že by obě dvě 
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výše zmíněné charakteristiky vystihovaly český překlad Básně mnohem trefněji, kdyby 

Jacobsenová bývala výraz Bachmannové nezjemnila a neučinila ho poetičtějším, 

kdyby do básní nepřidávala lexikální výrazy s kladně hodnotícím příznakem. 

Velice zajímavé je zjištění, že tentýž krok - tedy krok směrem k poetičnosti, ke zjemňování výrazu, k 

expresivnosti s kladně hodnotícím příznakem - učinila Jacobsenová v souvislosti s Ingeborg 

Bachmannovou již dříve, například když překládala· název rozhlasové hry Der gute Gott von Manhattan 

jako Pánbíček z Manhattanu (Jacobsenová 1993: 136).19 

Z jakého důvodu Jacobsenová výraz Bachmannové pozměnila? 

Než si odpovíme, je třeba seznámit se s tím, jak vypadala poezie, která u nás v té době 

(tj. v devadesátých letech) vycházela. Devadesátá léta jsou dobou nedávnou. Holý 

(2004) se přesto pokusil shrnout i českou literaturu těchto nedávných let. 

Česká poezie 90.let 20. století 

Česká poezie 90. let je podle Holého (2004) příznačná mnohostí směrů, názorových postojů a 

poetik. Konečně vycházejí úplná vydání básnických děl Jana Zahradníčka, Richarda Weinera, 

Bohuslava Reynka, z autorů válečné generace Jiřího Ortena, Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela. 

Reynek podněcuje hlubokým niterným prožitkem křesťanské víry a civilností výrazu. Jeho 

tichá a na pohled nenápadná poezie se stává pro básníky 90. let výzvou. Opačnou tendenci 

představuje působení drsných až morbidních veršů Zbyňka Hejdy. Hejda vyjadřuje ve svých 

verších bezedný smutek a pátrá po tajemství smrti. 

Na severní Moravě zaujal Petr Motýl, jenž v cyklu Šílený Fridrich (1992) groteskně navazuje 

na Bezruče, využívá drsnou vulgaritu i imaginaci. Prostředí ostravských panelákových 

sídlišť zobrazil ve sbírce Obývací nepokoje (1995) Petr Hruška. 

Ze starší generace zůstává největší osobností české poezie Karel Šiktanc. Ve sbírkách Hrad 

Kost (1995) a Šarlat (1999) se objevuje příznačné básníkovo téma- téma paměti. Šiktancovy 

básně se vyznačují širokým stylovým rejstříkem: archaismy odkazují k dávným mýtům, 

neologismy utvářejí svébytný poetický svět, slang a vulgarismy v těsném sousedství s nimi 

naznačují živočišnost. 

19 Existující překlad rozhlasové hry Der gute Gott von Manhattan vyšel přitom v roce 1969 pod názvem 
Dobrý btth z Manhattanu. 
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V roce 1993 debutovala Viola Fischerová sbírkou Zádušní básně za Pavla Buksu, věnované 

jejímu muži. Jsou to meditativní verše a básně v próze, někdy strohé záznamy, jindy jemné 

reflexe, zápisy snů. Skrze tíhu života a beznaděj smrti pros vítá láska i naděje. 

Ivan Wernisch si ve svých textech pohrává s konvenčními topoi, žánry i formami. Lyričnost 

doplňuje ironií, hádankovitou nedořečeností a bizarním nonsensem (např. Proslýchá se, 

1996). 

Z nejmladších samizdatových básníků 80. let se prosadil J. H. Krchovský. Krchovského verše 

šokují: hrůzou ze smrti, děsem a vyprázdněností života, obrazem erotiky jako sexuálního 

páření či perverze. Autor pracuje se stylizací, nasazuje si dekadentní i morbidní masku, ale 

je také sebeironický a záměrně trapný. Vidění světa se tříští a "já" se rozdvojuje (jedna z jeho 

rukopisných sbírek z 80. let se jmenuje Valčík s mým stínem). 

Nejmladší básnická generace klade důraz na stylizovanost, humor a hravou ironii. Stylizace 

je podstatnou složkou například poezie Jaroslava Tupota, autora impulzivní obraznosti s 

prvky rockové hudby a surrealismu (např. Koncerto grosso, 1990). 

Reakcí na "třeštění imaginace", na postmoderní relativizaci hodnot, je obrat ke spirituální a 

křesťanské tradici. Ke skupině kolem katolické fary v Příchovcích patřil Roman Szpuk, autor 

subjektivní lyriky, veršovaných litanií a modliteb (Bludiště, 1994). Ke křesťanské skupině 

portál se hlásili Pavel Kolmačka a Ewald Murrer. Ti se ve svých verších obracejí spíše 

k venkovskému prostředí. Inspirováni Reynkem nahlížejí všední krajiny a zdánlivě banální 

výjevy v souřadnicích snu, tajemství a věčnosti. 

K okruhu pražské revue Souvislosti náleží Petr Borkovec. Jeho básně se zprvu podobaly 

magickému zaříkávání, byly založeny na metaforách a novotvarech (např. Poustevna 

věštírna loutkárna, 1991). Později i on tíhne k meditaci, symboličnosti, archetypům 

s kulisami venkovské krajiny (např. Ochoz, 1994; Polní práce, 1998). 

Z jakého důvodu mohla tedy Jacobsenová výraz Bachmannové pozměnit? 

Kundera napsal, že jádrem poezie Ingeborg Bachmannové je vyrovnávání se s válkou a 

nacistickou minulostí (1959a: 164), vyrovnávání se s krutým vědomím, "že člověk patří 

k národu, jenž zrodil největší génie, ale i největší zrůdy" (Kundera 1961: 62). 
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Jak ale vyplývá z předchozí podkapitoly, témata jako válka a vyrovnávání se 

s nacistickou minulostí nebyla v české poezii 90. let nijak aktuální. Možná právě proto, 

v reakci na dobovou poptávku českého kulturního prostředí, učinila J acobsenová výraz 

Bachmannové jemnějším a poetičtějším. Pocit strachu a vyrovnávání se se zločiny 

druhé světové války tím v básních jednoznačně upozadila. 

Je ale možné i to, že Jacobsenová zapojovala do překladů poetismy, archaismy a 

deminutiva nevědomky, z důvodu své specializace, prostě proto, že jsou jí tyto výrazy 

jako překladatelce-básnířce běžnější, že jsou pro ni všednější, že je jako překladatelka

básnířka při překládání pravidelně používá. Překladatelé poezie by měli mít stále na 

paměti, že ne všechny básně vyžadují poetické výrazivo. 

Překlady básní Ingeborg Bachmannové ovlivnily i českou divadelní scénu. Jak napsal Černý (2003), 

představila mostecká divadelní skupina Podobojí Živanti v roce 2003 poprvé svou hru Šplouchání vody. 

Ptačí křik. Čechy leží u moře. Mostečtí divadelníci se při vytváření tohoto představení nechali inspirovat 

hrou Fernanda Pessoy Námořník, komixem Maxe Anderssona Pixy a- jak už název napovídá- také básní 

Ingeborg Bachmannové Čechy leží u moře. 

13. Soubor povídek Tři cesty k jezeru (2000) 

Pod tímto názvem vyšel v roce 2000 v nakladatelství Academia soubor čtrnácti 

přeložených povídek Ingeborg Bachmannové Tři cesty k jezeru. Kniha obsahuje jednak 

veškeré starší překlady z pera J. Čermáka, jednak čtyři překlady nové, které pořídila 

Hana Žantovská. Čeští čtenáři se poprvé seznamují s povídkami Krok do Gomory a 

Ondina jde, o něž byl v roce 1964 soubor Třicátý rok ochuzen, a dále s povídkami 

Přijde smrt a Prohlídka starého města. Informace o výši nákladu v tiráži souboru 

povídek chybí. 

Soubor povídek Tři cesty kjezeru mohl vyjít díky finančnímu přispění nadace 

Kulturkontakt Austria. 
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14. Fragment eseJe Skleněné ticho při zacházení s roztříštěným 

světem otištěný v časopise Souvislosti (2002) 

Redaktoři časopisu Souvislosti představili v roce 2002 (v čísle časopisu 3-4) rakouského 

spisovatele Thomase Bernharda. Představili ho z perspektivy několika českých, ale i 

světových umělců. Nechybí ani Bernhard očima Ingeborg Bachmannové.20 Pohled 

Ingeborg Bachmannové má podobu kratičké eseje, s níž se čeští čtenáři seznámili 

v překladu Tomáše Dimtera21
. 

15. Rozhlasová hra Cikády (2003) 

Dne 17. října roku 2003 uběhlo od smrti Ingeborg Bachmannové přesně třicet let. U 

příležitosti tohoto výročí byla v Praze uspořádána několikadenní kulturní akce s názvem 

Klagenfurt- Praha- Řím. Zastávky jednoho života. Organizátory akce byly Rakouské 

kulturní fórum, Goethe-Institut, Italský kulturní institut, nadace Helvetia a Švýcarské 

velvyslanectví. Součástí "dnů Ingeborg Bachmannové" byly přednášky germanistů 

(např. Hanse Hollera a Milana Tvrdíka), dále putovní výstava Psaním proti válce a 

v neposlední řadě promítání filmů. Účastníci akce mohli zhlédnout filmové zpracování 

povídky !hr gliicklichen Augen z roku 1993 v režii Margarety Heinrichové, film Malina 

z roku 1990 v režii Wernera Schroetera a nakonec dokumentární film o Ingeborg 

Bachmannové s názvem Der ich unter Menschen nicht !eben kann- film, který v roce 

1980 natočil Peter Hamm (Koutková 2003). 

V rámci této vzpomínkové akce odvysílal Český rozhlas 3 Vltava překlad hry Ingeborg 

Bachmannové Die Zikaden, v níž Bachmannová odmítá samoúčelné umění, "nelidské a 

20 
Dílem svého současníka a krajana Thomase Bernharda se Bachmannová začala zabývat v roce 1969, 

poté co si přečetla čerstvý Bernhardův román Watten. Ein Nachlafi. Bernhardově dílu tehdy věnovala 
několik krátkých esejů, fragmentů, z nichž žádný nepřesáhl jednu stránku textu. V esejích poukazuje 
Bachmannová na to, že Thomas Bernhard sice ne ní tak dobrý básník, ale o to je zase lepší prozaik. 
Bachmannová vyzdvihuje Bernhardovo umění psát prózu, která se neztrácí v samém experimentování se 
slovy, která navrací slovům jejich pravý význam a která krouží okolo "nepopsatelného". (Bannaschová 
2002: 202) 

21 Tomáš Dimter vystudoval filozofii na FF UK. Dále studoval také germanistiku v Salcburku a filozofii 
v Berlíně. Je znám jako překladatel Thomase Bernharda a Rudolfa Lorenzena. 
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nemorální" !'art pour !'art (Bartsch 1998, in Lennox 2002b: 90). Koutková (2003) po 

odvysílání rozhlasové hry Cikády napsala: 

Rozhlasová hra Cikády (Die Zikaden, 1954), v režii Hany Kofránkové a výborném 
překladu Michaely Jacobsenové, byla v rámci programu uvedena ve své české rozhlasové 
premiéře. Jednalo se o velmi sugestivní, dráždivý a díky hudebnímu doprovodu až drásavý 
zážitek, který vyzdvihl schopnost Bachmannové pracovat s nevyřčeným, nedořčeným a 
v mytických opakováních cyklícím se slovem. 

Hudbu, již Koutková (2003) zmiňuje ve své recenzi, složil Hans Werner Henze- blízký 

přítel lngeborg Bachmannové, s nímž pak autorka ještě několikrát úzce spolupracovala. 

16. Esej Co jsem v Římě viděla a slyšela otištěný v časopise 

Souvislosti (2005) 

V roce 2005 byl v časopise Souvislosti otištěn překlad části eseje Ingeborg 

Bachmannové Was ich in Rom sah und horte22
. Úryvek vybrala, přeložila a názvem Co 

jsem v Římě viděla a slyšela opatřila Michaela J acobsenová. 

22 Esej Was ich in Rom sah und horte napsala Bachmannová v době, kdy žila v italské metropoli (v roce 
1955 byla esej otištěna v časopise Akzente). V eseji staví lngeborg Bachmannová proti sobě dva různé 
obrázky: Řím tak, jako ho vidí ona, na vlastní oči, "tady a teď", a Řím, s jakým se člověk setká po 
otevření turistického průvodce Itálií. 
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V. Srovnání recepce díla Bachmannové v německé a české 

kultuře 

60. a 70. léta 

Jak jsem nastínila v první kapitole této práce, v 60. a 70. letech byla Bachmannovájako 

prozaička v Německu odsuzována a nemilosrdně odmítána. Je tedy docela zajímavé, že 

čeští literární vědci, kritici i recenzenti oceňovali v 60. a 70. letech jednohlasně celé dílo 

Bachmannové, tedy nejen její poezii, nýbrž i prózu. 

Např.: 

"( .•. ) Bachmannovou jsem pozorně sledoval jako vynikající autorku prózy i poezie a 
pronikavě uvažující intelektuálku." (Čermák 2005b) 

"0 Ingeborg Bachmannové ( ... ) tvrdí znalci, že je dnes nejvýznamnější autorkou píšící 
v německém jazyku. Jako uvedení do jejího ( ... ) díla vyšel teď u nás překlad její jediné 
zatím prozaické knížky, povídkového souboru Třicátý rok ( ... ). Bachmannová ( .•. ) 
poskytuje v každém případě znamenitý čtenářský zážitek, už pro příjemný a ne právě 
častý pocit, že umí( .•• )." (Opelík 1965) 

"Mladá fronta zahájila vydávání malé edice prózy, jejíž svazky budou zřejmě určeny 
vyspělejším čtenářům. A zahájila ji šťastně knížkou významné západoněmecké básnířky 
Ingeborg Bachmannové "Třicátý rok"( ... ). Próza Bachmannové je stejně kultivovaná 
jako její poezie( •.. )." (Vrabec 1965) 

"Z poslední sbírky novel Simultánně vybíráme nyní Tři cesty kjezeru (Drei Wege zum 
See) jako prózu nejpoutavější a umělecky nejvýraznější. Ingeborg Bachmannová patří 
beze sporu k předním autorkám světové literatury( ... )." (Veselý 1975: 187) 

80.léta 

Pozitivní názor na dílo Ingeborg Bachmannové byl mezi českými literárními vědci a 

recenzenty všeobecně sdílený i později, v 80. letech - až na jednu prorežimně 

koncipovanou recenzi z pera Zítkové (1981). O tom? že Bachmannová byla v rámci 

české kultury považována za autorku celosvětového významu, svědčí i fakt, že byla 

zařazena do Slovníku světových literárních děl (1989), dokončeného v roce 1986. 

Tehdy už ale byla Bachmannová jako prozaička jednoznačně uznávána i ve výchozí 

německé kultuře. 
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90.léta 

V 90. letech 20. století je Bachmannová - jak v kultuře německy mluvících zemí, tak 

v kultuře české- řazena mezi nejvýznamnější literáty, mezi "klasiky" 20. století. 
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VI. Podrobná překladatelská analýza románu Malina 

1. Literární charakteristika románu Malina23 

Román Malina je jediný román, který Bachmannová stihla dokončit a který vyšel ještě 

za jejího života. Měl představovat úvodní knihu románového cyklu Todesarten. 

Recepce románu Malina v době prvního vydání 

Vydáním románu Malina dne 17. 3. 1971 skončila desetiletá autorčina odmlka. Dlouho 

očekávaný román se na několik týdnů zařadil mezi nejlépe prodávané knihy, a to i 

přesto, že se jednalo o román s komplexní, ne zrovna snadno srozumitelnou strukturou, 

který navíc neodpovídal potřebám a očekávání doby. Je třeba si uvědomit, že kniha 

vyšla v závěru revolučních let šedesátých, v době, která si žádala spíše dokumentární 

styl psaní, v době, ve které se v západní Evropě propagovala sexuální otevřenost. Jak 

jsem se již zmínila v kapitole o recepci románu Malina ve výchozí kultuře, ze strany 

kritiků se román dočkal mnoha výtek a negativních ohlasů. 

Struktura 

O románu Malina hovoří literární vědci jako o kompozici. Bachmannová román 

doslova protkala opakujícími se tématy, motivy, variacemi, a dokonce v něm přímo 

poukázala na paralelnost své tvorby a tvorby hudebních skladatelů - do textu zapojila 

noty, libreta, narážky na pěvkyně, na hudební skladatele i na jejich díla. 

Román obsahuje velké množství jak intratextových, tak intertextových odkazů; 

autorka jimi· odkazuje jednak na motivy a texty vlastní, jednak na literární, filozofická, 

hudební a kulturně-historická díla jiných autorů. 

Pro román Malina je charakteristické i to, že v něm Bachmannová nechala splynout 

hned několik žánrů. Úplný titul (Malina. Roman.) zařazuje knihu jednoznačně mezi 

23 Informace použité v této kapitole jsem čerpala převážně z knihy Bachmann Handbuch. Leben- Werk
Wirkung (Albrechtová, Géittsche 2002). 
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romány. Avšak seznam jednajících postav hned v úvodu románu a také explicitně 

stanovená jednota místa a času poukazují spíše na drama. Některé dialogy jsou zase 

pomocí hudebních instrukcí proměňovány v dueta (značkami pro tempo, sílu hlasu či 

stupeň emocionality jsou ale opatřeny pouze party postavy Já). Kniha je nejednoznačná 

nejen po stránce žánrové, nýbrž i po stránce obsahové. Na přebalu prvního vydání 

románu Malina je kratičký text, v němž láká Bachmannová čtenáře na příběh 

s vražednou zápletkou a kriminální román; avšak záložka téhož vydání připravuje 

čtenáře na nešťastnou romanci a knihu o lásce. 

Román Malina vypráví postava Já, jež se prezentuje jako žena. Postava Já říká hned 

v úvodu (a poté i v průběhu románu), že není schopna rozpomenout se a vyprávět. 

Čtenáři tedy počítají už od začátku s tím, že zhotovit koherentní příběh bude pro 

vyprávějící Já velice problematické. Román je nakonec také jen pouhou mozaikou 

složenou z kusých telefonních hovorů, monologických duet, dialogů, 

pseudoterapeutických analýz snů, román dále obsahuje legendu a její variace, utopické 

projekce, bezpočet citátů, narážek a aluzí. Postava Já se například několikrát zmíní o 

jakémsi temném příběhu. Přestože se Já k tomuto temnému příběhu v románu několikrát 

přiblíží, obsah temného příběhu zůstane čtenářům nakonec utajen. Čtenáři se nedozvědí 

ani to, jaké má Já jméno, ani to, proč má Já s rozpomínáním se a s vyprávěním takové 

potíže. Odpovědi na tyto, ale i na mnohé jiné otázky zůstávají otevřené. 

Postavy 

Postava Já je vzdělaná a inteligentní žena. Trpí nejrůznějšími obsesemi, fobiemi a 

závislostí. Je závislá na cigaretách, ale hlavně - na jednom muži. Tím mužem je Maďar 

Ivan, s nímž si převážně telefonuje. Když si Ivan udělá čas, tak se i sejdou. Vše závisí 

na Ivanovi. Postava Já je mu bezmezně podřízena. K výrazným vlastnostem postavy Já 

patří empatie - Já se dokáže vžít do pocitů a potřeb dětí, do problémů chudých i do 

bolesti nemocných. Pohled na utrpení druhých snáší postava Já jen stěží. Když ale 

ubližuje někdo jí samotné, nebrání se tomu, neprotestuje - přijímá třeba beze slova 

Ivanovy urážky a otcem se nechává fyzicky týrat. 

Malina je chladný racionalista. Žije takříkajíc ve vlastní ulitě, nikoho si nepřipouští 

k tělu. Malina postavu Já často usměrňuje a poučuje ji. Občas klade Malina i otázky. 
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S jejich pomocí chce Malina přimět postavu Já k tomu, aby konečně vyprávěla svůj 

příběh a dobrala se tak pravdy o sobě samé. 

Ivan je velice necitlivý člověk. Ivan postavě Já neustále zdůrazňuje, že on kromě svých 

dětí nemiluje nikoho. Jeho doménou jsou Schimpfsiitze I hanlivé věty. Pro postavu Já 

nalézá Ivan buď nehezké nadávky (např. mrcha, potvora, hloupá husa) a nebo ji 

oslovuje jako malou holčičku (např. Kind nebo Friiulein Schlauberger). Ivan nesnáší, 

když ženské Já píše, přemýšlí, mluví, prostě když ženské Já projevuje svou inteligenci. 

Ženskému Já přikazuje: "Míň čti, míň mysli." Ivan má jednoznačně despotické sklony. 

Ženské Já ho musí o vše prosit, dokonce i o to, na co má každý svobodný člověk právo 

(např. o světlo). 

Postava Já a Malina jsou v úvodu představeni jako dvě autonomní postavy. Podle 

četných narážek uvnitř románu reprezentují však postava Já a Malina dvě tváře jedné 

jediné osoby- postava Já představuje ženskou, emočně-subjektivní stránku této osoby a 

Malina reprezentuje mužskou, racionálně-objektivní stránku této osoby. Někteří 

literární vědci se dokonce domnívají, že i Ivan je jen další psychickou manifestací jedné 

jediné osoby. Román Malina je tedy možno číst dvěma způsoby- buď jako příběh 

o vztahu tří lidí, nebo jako příběh niterného psychického konfliktu jedné jediné 

osoby. 

Také další postavy, které se objevují v románu Malina, bychom nakonec mohli zapojit 

jak do jednoho, tak do druhého způsobu čtení. Například hospodyně Lina by se už jen 

podle jména dala chápat jako odštěpení Maliny, a tím pádem jako další aspekt 

vyprávějícího Já. Ellen Summerfieldová dokonce navrhla číst román Malina jako 

"Auflosung einer Einzelfigur" (Herrmann 2002: 132). Dosud však nevznikla práce, 

která by tuto myšlenku aplikovala bez výjimky na všechny románové postavy (Melánii, 

Lily, sestru Eleonore, slečnu Jellinekovou, otce, ... ). 

Obsah 

Formálně lze knihu rozdělit na seznam postav, úvodní, první, druhou a třetí kapitolu. 
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V úvodní kapitole postava Já popisuje, jak se jí do života připletl Malina. Začala ho 

prostě potkávat -jednou ho zahlédla na ulici, jednou v přednáškovém sále, pak se o 

něm pro změnu dočetla v novinách. V momentě, kdy postava Já začíná vyprávět svůj 

příběh, žijí už Já a Malina ve společné domácnosti- v Rakousku, ve Vídni, v Uherské 

ulici číslo 6. 

První kapitola má název Gliieklieh mit Ivan I Šťastná s Ivanem. Ivan je Maďar, bydlí 

v Uherské ulici číslo 9 a postava Já ho zaslepeně miluje. Postava Já neustále zdůrazňuje, 

že láska mezi ní a Ivanem je láska výjimečná, že je to léčivá síla, jež má kouzelnou moc 

uzdravovat. V průběhu čtení však nemůže čtenář nepřehlédnout stále patrnější podtext, 

ze kterého vyplývá, že Ivan vztah s postavou Já nebere nijak vážně. Ivan navíc postavě 

Já neustále přikazuje, ať plní v jejich vztahu svou roli - ať mlčí a poslouchá. Dialog 

s postavou Já strpí Ivan výhradně přes telefonní sluchátko. Ale i telefonní hovory, které 

spolu postava Já a Ivan vedou, nakonec sestávají vždy jen z kusých a často 

nedořečených otázek a odpovědí: leh bin I Was bist du? I leh bin I Was? I leh bin 

gliieklieh I Qu 'il fait bon I Sagst du etwas? I leh habe niehts gesagt (Bachmann 2004: 

59). Je jasné, že komunikace mezi Já a Ivanem vázne. 

Součástí první kapitoly je legenda o princezně z Kagranu. Ta se odehrává v dávné 

minulosti, před dvěma tisíci lety. Vypráví se v ní velice poetickým jazykem o smělé 

princezně, která se náhle ocitla v zajetí uherských husarů. Ze zajetí ji vysvobodí 

neznámý cizinec, do kterého se princezna zamiluje. Neznámý cizinec ale nemůže 

s princeznou zůstat, proto jí navrhne společnou smrt a setkání za dva tisíce let. 

Princezna souhlasí. Cizinec tedy princezně zabodne do srdce trn a ona umírá. Navzdory 

jejich dohodě si cizinec však dál užívá života. Legenda je jakousi paralelou k příběhu 

asymetrické "lásky" mezi Já a Ivanem. 

Ve druhé kapitole, nazvané Der dritte Mann I Třetí muž, odhaluje postava Já své sny, 

přesněji řečeno své noční můry. Ve většině děsivých snů se objevuje otec, který postavu 

Já týrá, vraždí a umlčuje. Sny jsou navíc protkány narážkami na fašistické zločiny, na 

krutovládce či na hrůzostrašná umělecké díla. Těmito narážkami je otcova krutost jen 

umocňována. Děsivé sny postavy Já přerušuje občas Malina. Malina se pokouší sny 

analyzovat - chce přivést postavu Já k poznání toho, jaká událost je příčinou jejího 
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traumatu. Když už se postava Já sama přibližuje k poznání pravdy (,,Blutschande ... "), 

Malina ji přeruší a umlčí ji. 

Třetí kapitola se jmenuje Von letzten Dingen I O posledních věcech. Postava Já v ní 

vypráví nejrůznější cizí příběhy a cizí vzpomínky, které ovšem prezentuje jako své 

vlastní - tím se Já projeví jako "Já bez záruky". V ten moment se chopí příležitosti 

Malina. Začne na postavu Já naléhat, aby se vzdala nároku na to, vystupovat jako Já. 

Postava Já nátlaku Maliny podlehne - předá mu příběh a sama zmizí v trhlině stěny. 

Z Já se stává němé "ono" ("es kann nicht mehr schreien ... "). V pokoji nakonec zůstává 

jen Malina. Když Malina likviduje předměty, které po sobě ženské Já v bytě zanechalo, 

zazvoní telefon. Je to Ivan; chce mluvit se ženou, která v bytě bydlí. Od Maliny se ale 

Ivan dovídá, že v bytě žádná žena není. Poslední věta románu zní: "Es war Mord". 

Kdo vlastně pronesl poslední větu? Tuto otázku si položili mnozí literární vědci. 

Výsledkem jejich dlouholetého bádání je několik možných odpovědí. 

1. Hlas ženského Já mluví dál, navzdory zániku. 

2. Poté, co postava Já zmizela v trhlině zdi, přebírá vyprávění Malina. Výrok tedy 

pronáší Malina. 

3. Ženské Já se sice odmlčelo, ale v románu pronesená obžaloba přetrvává. Text románu 

tedy promlouvá sám. 

4. Román Malina je výsledkem multiperspektivního a polyfonního vyprávění. Z jaké 

perspektivy se vypráví na konci, není možné určit. 

5. Román Malina je někdy vykládán jako dokument životní krize samotné autorky. 

Poslední věty románu se proto připisují- Ingeborg Bachmannové. 

Množství odpovědí na jednu jedinou otázku je jen dokladem toho, že román Malina lze vykládat mnoha 

nejrůznějšími způsoby. 
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Román Malina z několika různých úhlů pohledu24 

Psychologický výklad románu Malina 

Ihned poté, co se román Malina objevil na trhu, označili ho recenzenti jako 

"psychoanalytisches Seelendrama" ( ... ) nebo jako "Geschichte einer Neurose" 

( ... ).V následujících letech byl pak tento způsob pohledu podrobně rozpracováván. 

Souhrnně můžeme říci, že z pohledu psychologie je román Malina výsledkem 

potlačených prožitků. 

Objevily se i velice konkrétní výklady: Protože postava Já pronesla v románu 

v souvislosti s otcem několikrát slovo Blutschande, domnívají se někteří interpreti, že 

román Malina je zpovědí ženy, na níž byl páchán incest. 

Román Malina jako reakce na fašismus 

Na úvod bych ráda přiblížila skutečný vztah lngeborg Bachmannové k fašismu: 

Okamžik, v němž se v Rakousku chopili moci fašisti, se Bachmannové vryl nesmazatelně a 

natrvalo do paměti. V jednom rozhovoru Bachmannová řekla: 

Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zerstčirt. Der Einmarsch 
von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, daB mit diesem Tag 
meine Erinnerung anfangt: durch einen zu friihen Schmerz, wie ich ihn in dieser SUirke 
vielleicht spater iiberhaupt nie mehr hatte. (Bachmann 1971, in Holler 2001: 17 -18) 

Kritický postoj vůči fašismu se začal u Bachmannové projevovat zejména poté, co se sblížila 

s Paulem Celanem (na poezii tohoto černovického rodáka Bachmannová ve svém díle 

mimochodem nápadně často odkazuje). 

Děj románu Malina je zasazen do prostředí Rakouska šedesátých let. V románu se 

přitom vyskytuje velké množství narážek na fašistické praktiky a zločiny. Pomocí 

těchto narážek chtěla Bachmannová naznačit, že fašismus přežívá v Rakousku i "teď", 

dvacet let po skončení druhé světové války. Fašismus lze v románu Malina identifikovat 

například v jednání lidí- nejčastěji v despocii a diktátorství mužů. V románu Malina se 

24 Informace použité v této kapitole jsem čerpala převážně z knihy Bachmann Handbuch. Leben- Werk
Wirkung (Albrechtová, Gottsche 2002). 
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ale setkáváme také s oběťmi fašismu- s těmi, v nichž fašismus zanechal stopy v podobě 

strachů, fobií, nutkavých jednání (postava Já například popisuje, jak nesnese chodit do 

potravinami přeplněných obchodů, dále vychází najevo, že trpí poruchou příjmu 

potravy a že se neorientuje v časé\ 

Řekli jsme, že Bachmannová byla žena vzdělaná ve filozofii, ale také v psychologii, 

filologii, dějinách umění i v právu. Jako jedna z mála Rakušanů se domnívala, že je 

třeba, aby si občané někdejší Hitlerovy Východní marky přiznali spoluvinu na 

fašistických zločinech a aby se - podobně jako Němci - snažili se svou vinou vypořádat. 

Rakušané však zvolili jinou cestou: o fašistické minulosti mlčeli, z fašistické minulosti 

učinili tabu. Místo toho, aby Rakušané řešili svou nedávnou minulost, snažili se navázat 

na moment definitivního zániku rakousko-uherské monarchie - na rok 1918. V této 

snaze Rakušanů spatřovala Bachmannová zhoubný anachronismus. Nesouhlas 

s rakouským poválečným anachronismem se promítnu! i do jejího díla. 

V románu Malina líčí Bachmannová zálibu Rakušanů v zašlých poměrech Rakouska

Uherska s notnou dávkou komična. Směšně působí například rukulíbám pana 

Mtihlbauera nebo chování Altenwylových a Wantschurových - rakouské smetánky od 

jezera Wolfgangsee. V domě Altenwylových se konverzuje ve francouzštině, servírují 

se výlučně tradiční rakouské pokrmy, dům je bez tekoucí vody a radiátorů, používají se 

výhradně ručníky z ručně tkaného plátna. N ad dodržováním všech těchto zásad bdí paní 

domu, která se však sama prohání po silnicích v anglickém jaguáru. V domácnosti 

W antschurových nosí zase ženy starobylé zástěry - pod nimi však skrývají značkové 

šaty ze salónu světoznámého módního návrháře. 

Román Malina jako román výhradně rakouský 

Román Malina doslova žije z rakouské minulosti. Čerpá ale také hodně z rakouské 

"současnosti''26 . K charakteristice Rakouska přispívá také rakouská, a hlavně 

vídeňská topografie nebo třeba jmenování obchodních značek nejrůznějších 

rakouských výrobků. 

25 Těmito poruchami trpěli mnozí z těch, již byli vězněni v koncentračních táborech. 
26 Narážky na soudobé události musela Bachmannová během své dlouholeté práce na románu Malina 
neustále aktualizovat. 
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Feministické přístupy k výkladu románu Malina 

Na úvod je třeba říci, že postoj samotné Ingeborg Bachmannové k feminismu je velmi nejednoznačný. 

Veřejně se Ingeborg Bachmannová od feministického hnutí jasně distancovala. Na druhou stranu však 

nelze přehlédnout, že v románu Malina (1971) uvedla "nemoci mužů" a "neštěstí žen" v kauzální 

souvislost. V jednom rozhovoru pak Bachmannová řekla: "Der Faschismus ist das erste in der Beziehung 

zwischen Mann und Frau." (Herrmann 2002: 140) 

Feministická recepce románu Malina se proměňovala s dobou. Zpočátku feministky 

Bachmannové vyčítaly, že její koncepce ženskosti není dostatečně progresivní, že 

používá klišé, jako jsou např. žena-masochistka či žena-bezmocná oběť, a že příliš málo 

upozorňuje na mantinely, do nichž jsou ženy společností vtěsnávány. Tehdejší 

feministky neprominuly Bachmannové ani to, že dosahovala uznání v literárním světě 

mužů. Už jen z toho důvodu se Ingeborg Bachmannová v 60. a 70. letech neobjevovala 

na seznamu tzv. ženské literatury. 

Například Marlis Gerhardtová zkritizovala Bachmannovou za to, že ženské Já se 

v románu Malina milovanému Ivanovi neustále podřizuje a že ženské Já jisté vlastnosti 

(jako např. racionálnost) považuje za neslučitelné s ženskou identitou. Podle 

Gerhardtové odpovídá rozdělování lidských rolí na ženské a mužské (tak jak je to líčeno 

v románu Malina) poměrům devatenáctého století (Lennox 2002c: 27). 

Přístup feministek k dílu Bachmannové se začal proměňovat teprve poté, co autorka 

zemřela. Tehdy - ve druhé polovině 70. let - začaly feministky v prozaických textech 

Ingeborg Bachmannové nacházet to, co v ten okamžik hledaly: realistické ztvárnění 

ženské zkušenosti. Mnohé z nich viděly v prózách Bachmannové obraz autorčina 

skutečného života, a dokonce předobraz autorčiny skutečné smrti. 

V osmdesátých letech změnila feministická literární věda úhel pohledu: v literárních 

dílech žen se interpretky najednou snažily odkrývat všudypřítomné násilnické chování 

mužů vůči ženám. Román Malina se stal pro feministickou literární vědu ideálním 

předmětem zkoumání. Soudobé publikace označují román Malina jako kultovní knihu 

feministického hnutí 80. let (viz. např. Albrechtová, Gottsche 2002). 
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Například interpretka Elizabeth Lenková tehdy uvítala, že v románu Malina se 

Bachmannové podařilo prezentovat proces ženské socializace jako na ženách páchaný 

zločin. Podle Rii Endresové spočíval hlavní přínos Bachmannové v tom, že ztvárnila 

kontrast "mužské krutosti a ženského mučednictví" (Lennox 2002c: 28). 

V devadesátých letech se začalo na radikální feministické teorie pohlížet jako na 

překonané. V případě díla Ingeborg Bachmannové se však v interpretaci z genderového 

hlediska pokračovalo. Jednou ze současných feministických interpretek díla 

Bachmannové je Američanka Karen Achterbergerová. Podle Achterbergerové (1995) 

ztvárňuje román Malina věčnou válku mezi mužským a ženským pokolením a 

upozorňuje na vraždění žen, k němuž v naší patriarchální společnosti dochází bez 

povšimnutí každý den. 

Dnešní feministické interpretky (ale už i feminističtí interpreti!) zdůrazňují v románu 

Malina "podvratnou činnost" ženského Já. Poukazují na to, že ženské Já nestaví svůj 

příběh tak, jak to zavedl patriarchální symbolický řád. Ženské Já, jako by chtělo 

protestovat proti běžnému koherentnímu a koheznímu příběhu, pokouší se o nový 

způsob psaní, v němž se kříží protichůdné strategie vyprávění a v němž se 

kumulují nejrůznější hlasy. Subverzivní snahy ženského Já lze ale identifikovat nejen 

ve struktuře románu, nýbrž i v jeho obsahu. Postava Já je neustále umlčována, 

především otcem a Ivanem. Navzdory represím hrozícím ze strany mužů projeví 

postava Já několikrát svůj hlas. Například v jednom ze zlých snů přikáže otec postavě 

Já, aby vstoupila na jeviště a aby takzvaně "z listu" doprovodila v duetu jednoho 

zpěváka. Postava Já uposlechne a vstoupí na jeviště. V průběhu představení ale zjišťuje, 

že otec do partitury vepsal jen mužský hlas - úkolem ženského Já tedy bylo na jevišti 

jen tak stát (být ozdobou, přilákat davy) a mlčet. Postava Já se rozhodne zazpívat i 

navzdory prázdné předloze. Jakmile ale postava Já sebere odvahu a zazpívá, zřítí se 

do prázdného orchestřiště a zláme si vaz. Ženské Já se tedy ozvalo. A však v hledišti 

v ten moment z nějakého nevysvětlitelného důvodu zrovna chybělo publikum. Ženský 

hlas zůstal tím pádem nevyslyšen. Postava Já přinesla zbytečnou oběť. Obdobně končí 

každá snaha postavy Já projevit svůj hlas, vyjádřit se, dostat se ke slovu. 

Ani závěr románu nevyznívá z pohledu feministek optimističtěji: Jakmile zmizí postava 

Já v prasklině zdi, vyhazuje Malina do koše modrý kámen (v románu Malina symbol 
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antipatemalistického, odbojného "psaní v úžasu"). Malina tak ničí naději na alternativu, 

naději na možnost jiného, ženského psaní. 

Intertextualita v románu Malina 

Filologové nacházejí v románu Malina dodnes nové a nové citáty a aluze. Není divu -

zapojování intertextů bylo nedílnou součástí poetiky lngeborg Bachmannové. Citace a 

narážky čerpá autorka z rakouské i světové literatury, z filmu, z hudby, z divadla i 

z opery. Byl dokonce sestaven seznam autorů a textů, na něž Bachmannová ve svém 

díle odkazuje téměř pravidelně. Součástí tohoto seznamu jsou spisovatelé Musil, Frisch, 

Celan, Rimbaud, T. Mann, myslitelé Heidegger, Wittgenstein, Bloch, skladatelé Bellini, 

Mozart, Beethoven, Wagner a Schonberg, pěvkyně Schwarzkopfová a Callasová. 

Narážky na téměř všechny jmenované osoby se vyskytují i v románu Malina. V románu 

Malina lze ale nalézt i narážky pro Bachmannovou ne zcela typické- např. narážku na 

filmového režiséra Grahama Greena, či narážky na různé zábavné filmy, které se 

v šedesátých letech promítaly ve vídeňských kinech. 

2. Překladatelka Michaela J acobsenová 

Michaela Jacobsenová27 se narodila 27. 1. 1947 v Praze. Dlouhá léta působila jako 

redaktorka ve Státním pedagogickém nakladatelství. Na začátku devadesátých let přešla 

do redakce Literárních novin. Na webových stránkách Obce překladatelů28 je 

Jacobsenová představena především jako překladatelka poezie. 

Následuje výčet překladů, které pořídila, nebo na kterých se spolupodílela Michaela 

Jacobsenová. Překlady řadím chronologicky. Výčet dokládá, že Jacobsenová převádí do 

češtiny nejenom poezii, nýbrž i prózu- německou, rakouskou a švýcarskou. 

BRAUN, Volker. Zdatní synové Sisyfa. Praha: Mladá fronta, 1979. Přel. Michaela Jacobsenová 
(Jacobsenová- jazyková spolupráce, Josef Hiršal neuveden). 

27 Matka Jacobsenové je Bohumila Gréigerová (*1921)- spisovatelka, ale také překladatelka z němčiny, 
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3. Stanovení hypotézy 

Na pozadí českého literárně-historického kontextu 90. let (viz. str. 34-36), 

se zohledněním výše uvedených způsobů interpretace románu Malina, a konečně i se 

znalostí dostupných údajů o překladatelce Michaele Jacobsenové se pokusím stanovit 

jakousi hypotézu. Jinými slovy - pokusím se předpokládat, kterou ze jmenovaných 

interpretací románu Malina Jacobsenová zvýrazní, nebo alespoň určitě zkonkretizuje. 

Jak zdůraznil Holý (2004: 923), v devadesátých letech k nám začaly ze Západu pronikat 

myšlenky feminismu. Tento směr vnášel do české kultury a literatury jiné, nevšední 

úhly ženského pohledu a s nimi nevšední témata a obsahy. Jacobsenová je nejen 

překladatelkou, ale také redaktorkou (a jako redaktorka se jistě bude snažit o to, aby 

vydávané dílo vneslo do české kultury a literatury něco nového, aby vydávané dílo 

odpovídalo potřebám české kultury) a v první řadě ženou. Očekávám proto, že bude-li 

v českém překladu románu Malina některá z interpretací zvýrazněna, bude to 

interpretace feministická. 

Provedením zevrubné překladatelské analýzy románu Malina bude tato hypotéza buď 

potvrzena, a nebo vyvrácena. 

4. Překladatelská analýza románu Malina 

Sémantické instrukce 

Svévolné přidávání slov 

Ivan vytýká postavě Já (svobodné spisovatelce!), že nic nedělá, že celé dny prosedí 

doma: 

Zum Beispiel ist mir noch imrner nicht klar, was du eigentlich machst. Was, zum 
Beispiel, kann man bloB den ganzen Tag zu Hause machen, ohne sich zu rtihren. 

S.39 
Například mi ještě pořád není jasné, co vlastně děláš. Co se například dá dělat 
doma celý boží den, že se přitom nehneš z místa. 

s. 35 

59 



Zamysleme se nad tím, proč se asi Jacobsenová rozhodla rozšířit výraz den ganzen Tag 

o přívlastek boží. Je možné, že chtěla zvýraznit Ivanovo nepochopení, Ivanův údiv nad 

tím, jak někdo může tak nehorázně proplýtvat den - den jakožto dar boží. Ať už ale 

chtěla Jacobsenová přívlastkem boží vyjádřit cokoliv, je třeba říci, že svévolné dodatky 

by se v překladu vyskytovat neměly. Ivan je navíc v celém románu líčen jako pragmatik 

a chladný racionalista. Výrok celý boží den (tedy odvolání na Boha, ač v poměrně 

ustáleném spojení) zní právě z jeho úst dosti nepřirozeně a neočekávaně. Výrok není 

v souladu s celkovou charakteristikou Ivana. 

Navrhuji překlad bez svévolného dodatku boží: 

Například mi ještě pořád není jasné, co vlastně děláš. Co se například dá dělat 
doma celý den, že se přitom nehneš z místa. 

V následujícím "dialogu" prosí postava Já Ivana o to, aby její sekretářku označoval jako 

slečnu Jellinekovou, nikoliv jen jako Jellinekovou. 

Ist die Jellinek weg? 
Fraulein Jellinek, bitte! 
Meinetwegen Fraulein S. 52 

Je už Jellineková pryč? 
Slečna Jellineková prosím, co si to dovoluješ? 
Pro mě za mě slečna s. 45 

Jacobsenová doplnila prosbu postavy Já dodatkem co si to dovoluješ, čímž se z původní 

prosby postavy Já stává výtka. Postava Já však nikdy nikomu nic nevytýká, natož pak 

svému milovanému Ivanovi. Můžeme tedy říci, že dodatkem co si to dovoluješ byl 

pozměněn nejen význam německé věty, nýbrž také skutečný charakter postavy Já 

(zpochybněn byl především vztah slepé podřízenosti postavy Já vůči Ivanovi). 

Pravý význam originálu a s ním i skutečný charakter postavy Já by zůstaly zachovány, 

kdybychom dialog převedli třeba takto: 

Je už Jellineková pryč? 
Slečna Jellineková, prosím tě o to! 
Pro mě za mě slečna 
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Svévolné vynechávání slov 

Na první straně románu je popisován Maďar Ivan takto: 

Lebt seit einigen J ahren in Wien und geht einer geregelten Arbeit nach, m 
einem Gebaude, das am Kartnerring liegt. S. 9 

Už několik let žije ve Vídni a pracuje v budově na Korutanské třídě. s. 9 

Co je to vlastně geregelte Arbeit? Pod tímto spojením si čtenáři originálu vybaví 

dlouhodobé zaměstnání, nejčastěji v podniku, zaměstnání charakteristické stálou 

pracovní dobou i stálou pracovní náplní (viz. např. Scanzano 2005). V češtině se pro 

označení této skutečnosti užívá označení pravidelné zaměstnání (viz. např. Baumann 

2004). 

Tím, že Ivan vykonává pravidelné zaměstnání, podstatně se liší od postavy Já -

svobodné spisovatelky. 

Má-li si český čtenář uvědomit kontrast mezi povoláním Ivana a povoláním postavy Já, 

je třeba do češtiny převést kompletní sémantickou informaci slovního spojení einer 

geregelten Arbeit nachgehen: 

Už několik let žije ve Vídni a vykonává pravidelné zaměstnání v budově na 
Korutanské třídě. 

Na přání Ivana chce postava Já vytvořit krásnou knihu- knihu, z níž se budou lidé jen 

radovat. Postava Já například předpovídá, že ten, kdo si krásnou knihu přečte, bude 

jásat: 

Hort nur, hort! schaut nur, schaut! leh habe etwas Wunderbares gelesen, darf ich 
es euch vorlesen, kommt naher alle, es ist zu wunderbar! S. 54 

Poslouchejte, poslouchejte! Podívejte, podívejte! Četl jsem něco úžasného, rád 
bych vám to přečetl, pojďte blíž, je to nádhera! s. 47 

Je třeba říci, že německé zu Je intenzifikační částice s významem příliš. Pomyslný 

čtenář tedy říká, že krásná kniha je přz1iš nádherná. Je-li ale něco příliš nádherné, tak to 

vlastně už ani nádherné není. 
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Srovnáním německé věty a jejího českého překladu vyjde najevo, že překladatelka 

drobné, avšak sémanticky významné slůvko zu vynechala. V důsledku tohoto 

opomenutí si čtenáři českého překladu nemusí uvědomit, že postava Já (která vkládá 

imaginárnímu čtenáři do úst veškerá jeho nadšená slova) v to, že vytvoří knihu, z níž se 

lidé budou radovat, zase tak pevně nevěří. 

Význam intenzifikační částice zuby neměl v českém překladu chybět: 

Poslouchejte, poslouchejte! Podívejte, podívejte! Četl jsem něco úžasného, rád bych 

vám to přečetl, pojďte blíž, je to příliš nádherné! 

V následující větě prosí postava Já Ivana o to, aby směla ve svém vlastním bytě usínat 

při rozsvíceném světle. 

Ivan fragt: Soli ich das Licht auslOschen? 
Nein, eines brennen lassen, bitte ein Licht lassen! 
( ... ) Ivan geht leise aus dem Zimmer und loscht jedes Licht hinter sich, ( ... ). 

S.60 

Ivan se ptá: Mám zhasnout? 
Ne, jedno světlo nech, ať jedno svítí! 
( ... )Ivan vychází potichu z pokoje, zhasíná za sebou všechna světla,( ... ). s. 52 

Jacobsenová nepřevedla do češtiny slovo bitte. Z českého překladu tak není patrné, že 

ženské Já musí Ivana o světlo (o něco tak samozřejmého) prosit. Z českého překladu 

není patrné ani to, že Ivan všechna světla pozhasínal, přestože postava Já předtím o 

světlo úpěnlivě prosila. 

Má-li si čtenář českého překladu uvědomit, že postava Já je Ivanovi zcela podřízena a 

má-li být zároveň vystižena povaha nelítostného Ivana, mělo by se slovo prosím 

v českém překladu každopádně objevit: 

Ivan se ptá: Mám zhasnout? 

Ne, jedno světlo nech, ať jedno svítí, prosím! 
( ... )Ivan vychází potichu z pokoje, zhasíná za sebou všechna světla,( ... ). 
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Bitte Ivan, konntest du uns nicht ein Eis, ich bin sicher, du hast es den Kindem 
versprochen ( ... ). S. 131 

Ivane, vezmi nás na zmrzlinu, jsem si jistá, žes ji dětem slíbil ( ... ). s. 112 

V německém originále je do výroku postavy Já zapojen Konjunktiv 2 způsobového 

slovesa konnen, a navíc ještě slovo bitte. Tyto prostředky k vyjádření zdvořilé prosby 

umožní čtenářům německého originálu uvědomit si, že postava Já musí Ivana snažně 

prosit i o to, zda by neudělal něco pro radost či ve prospěch svých vlastních dětí. 

V českém překladu Jacobsenové se nevyskytuje ani jeden náznak zdvořilé prosby. 

Výrok postavy Já zní tedy spíše jako výzva či pobídnutí. 

Do českého překladu by měly být též zapojeny prostředky signalizující zdvořilou 

prosbu- navrhuji kondicionál přítomný způsobového slovesa moci a slovo prosím: 

Ivane, mohl bys nás vzít na zmrzlinu, prosím, jsem si jistá, žes ji dětem slíbil 
( ... ). 

Postava Já přistoupí na schůzku s neznámým Bulharem. Když se tedy sejdou ve 

vídeňské kavárně Landtmann, začne Bulhar vypravovat, že je těžce nemocný, zevrubně 

popisuje chorobu, kterou údajně trpí, a žádá postavu Já o finanční výpomoc. Citlivá 

postava Já je z pomyšlení na Bulharovu těžkou chorobu zcela rozrušena. Její rozrušení 

je umocněno tím, jak horlivě přemýšlí, kde získá teď - pozdě odpoledne - potřebné 

peníze: 

( ... ) der Pikkolo, der kleine Peppi, bringt ein Glas Wasser, ich krame in meiner 
Handtasche und finde eine Tablette, die ich vor Aufregung nicht zerbrechen kann, 
ich schiebe sie ganz in den Mund und trinke Wasser, die Tablette bleibt mir im Hais 
stecken und der kleine Peppi schreit: Jesusmariaundjosef, gnadige Frau husten ja, 
soli ich nicht lieber den Herrn Frartz ... ! S. 114 

( ... )pikolík, malý Pepi, přináší sklenici vody, dál se probírám kabelkou a nacházím 
tabletku, v rozčilení ji nedokážu rozpůlit, strčím si ji celou do úst a zapíjím vodou, 
tabletka mi zůstala vězet v krku a malý Pepi vykřikne: .Ježíšmarjá, milostivé paní 
zaskočilo, neměl bych radši pro pana Franze ... ? s. 98 

Zvolání Jesusmariaundjosef stojí v těsné blízkosti oslovení gnadige Frau. Těsná 

blízkost tříčlenného zvolání Jesusmariaundjosef a oslovení gnadige Frau podporuje 
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interpretaci, že postava Já má celkem tři tváře - sebe sama, Malinu a Ivana. Tím, že 

Jacobsenová přeložila Jesusmariaundjosef "pouze" jako Ježíšmarjá, přiklonila se (ať už 

vědomě či nevědomě) k interpretaci, že postava Já má tváře pouze dvě. 

Má-li český překlad umožňovat tutéž interpretaci, jakou umožňoval německý originál, 

bylo by třeba převést do češtiny všechny tři členy zvolání (tedy Jesus, Maria i Josef). 

Kromě toho by bylo vhodné, aby výrazy Jesusmariaundjosef a gniidige Frau stály i 

v českém překladu těsně za sebou a aby si oba dva jmenované výrazy zachovaly i 

v českém překladu formu oslovení. Pouze tak si i čtenáři českého překladu uvědomí, že 

se mohou výrazy Ježíšmarjájósefe a milostivá paní vztahovat k téže osobě. 

Zohledním-li všechny své připomínky, mohl by znít český překlad například takto: 

( ... ) pikolík, malý Pepi, přináší sklenici vody, dál se probírám kabelkou a 
nacházím tabletku, v rozčilení ji nedokážu rozpůlit, strčím si ji do úst celou a 
zaplJlm vodou, tabletka mi uvízne v krku a malý Pepi vykřikne: 

Ježíšmarjájósefe, milostivá paní, vždyť oni kašlou, neměl bych se pana Franze 
radši ... ? 

V českém překladu jsem provedla ještě i jiné drobné úpravy: 

Překlad Jacobsenové "strčím si ji celou do úst" podle mě nekladl potřebný důraz na (v daném kontextu) 

obsahově velice důležité slovo celou, tj. nerozpůlenou. Slovo celou jsem proto umístila až na konec 

daného výroku. 

Výrok "tabletka mi zůstala vězet v krku" působí dojmem doslovného překladu z němčiny. V německém 

originále vyjadřuje kombinace sloves "bleibt stecken" momentálnost a jednorázovost děje. V češtině ale 

nemusíme momentálnost a jednorázovost děje naznačovat vždy zdlouhavým opisem - v češtině existují 

dokonavá slovesa. Do překladu, který navrhuji, jsem slovesnou kombinaci "stecken bleiben" překládala 

dokonavým slovesem "uvíznout". Mnou navrhovaný překlad má (kromě toho, že nezní překladově) ještě 

jednu výhodu- ve výroku postavy Já zůstane zachován přítomný čas, jímž se snadněji dosahuje živosti a 

bezprostřednosti vyprávění. 

Poslední podtrženou část věty rozebírám podrobně v podkapitole Gramatické instrukce (viz. str. 85-86). 

Malina se ptá postavy Já, proč si na sebe nikdy neobleče ty proužkované šaty. Postava 

Já zareaguje na dotaz takto: 

Bitte frag jetzt nicht. 
Teď se na to neptej. 

s. 291-292 
s.247 
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Díky slovu bitte vyjde v originále najevo, že postava Já Malinu prosí, aby se teď neptal. 

Protože Jacobsenová slovo bitte do češtiny opomenula převést, vyznívá reakce postavy 

Já v českém překladu nikoliv jako prosba, nýbrž spíše jako neurvalý příkaz. 

Slovo prosím navrhuji doplnit i do českého překladu: 

Teď se na to prosím neptej. 

Postava Já ř:fká: 

( ... ) bin ich besiegt worden von Ivan und von diesen gyerekek, mit denen ich 
vielleicht doch wieder ins Kino gehen darf, es gibt jetzt im Burgkino MICKEY 
MAUS von Walt Disney. S. 252 

( ... )zvítězil nade mnou Ivan a ty gyerekek, se kterými možná přece jen půjdu zas 
do kina, v Hradním kině zrovna dávajf Mickey Mouse od Walta Disneyho. 

s.214 

Do českého překladu nebyl převeden význam modálního slovesa diiifen. Čtenáři 

českého překladu si tedy neuvědomí, že postava Já sice touží jít s Ivanem a jeho dětmi 

(=maď. gyerekek) do kina, musí ovšem počkat, jestli jí to bude povoleno (nejspíš 

Ivanem). 

Má-li i z českého překladu vyjít najevo, že postava Já musí čekat na svolení, je nutné 

převést do češtiny i význam modálního slovesa diiifen: 

( ... )zvítězil nade mnou Ivan a ty gyerekek, se kterými možná přece jen zas budu 
smět jít do kina, v Hradnfm kině zrovna dávají Mickey Mouse od W alta 
Disneyho. 

Změny v sémantické struktuře slov a sousloví 

Na první straně románu je Malina popisován takto: 

Malina Alter, dem Aussehen nach, unbestimmbar ( ... ) S.9 

MALINA na pohled neurčitého stáří, ( ... ) s. 9 
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Podle německého originálu je Malina na základě vzezření neurčitelného stáří. Jinými 

slovy - určit stáří Maliny podle jeho vzezření je nemožné. Tuto informaci je možno 

chápat jako první indicii toho, že Malina nemá zevnějšek, že Malina je "neviditelný", že 

Malina není fyzická osoba s tváří, že je jen jednou stránkou něčí osobnosti. 

Překlad Jacobsenové však českému čtenáři takovýto výklad neumožňuje. Podle českého 

překladu vzbuzuje Malinův zevnějšek dojem neurčitého stáří, z čehož vyplývá, že 

Malina zevnějšek má, že Malina je skutečný člověk. 

Skutečný význam německého unbestimmbar bude vystižen tímto překladem: 

MALINA stáří na pohled neurčitelné,( ... ) 

Postava Já říká: 

Aus den Geri.ichtfiguren werden die wahren Figuren, befreit und groB, hervortreten, 
wie Malina heute flir rnich, der nicht mehr das Ergebnis von Geri.ichten ist, sondem 
gelost neben rnir sitzt oder rnit rnir durch die Stadt geht. S. 20 

Z aktérů fámy vyvstanou skutečné postavy, osvobozené a velké, tak jako Malina 
dnes pro mě už není výslednicí fám, nýbrž nenuceně sedí vedle mě nebo se mnou 
chodí po městě. s.l9 

Německé slovo ge!Ost lze chápat skutečně ve významu nenuceně. Slovo ge!Ost si ale 

lze vyložit také ve smyslu odděleně. 

Jacobsenová tedy zkonkretizovala jen jeden z možných významů (význam nenuceně), 

čímž českému čtenáři neumožnila představit si, že Malina a postava Já patří k sobě, že 

Malina a postava Já tvoří ve skutečnosti jeden celek. 

Přitom bylo možné Zapojit do překladu takov"ý český výraz, který by v sobě zahrnoval 

oba dva významy- jak význam nenuceně, tak význam odděleně: 

Z aktérů fámy vyvstanou skutečné postavy, osvobozené a velké, tak jako Malina 
dnes pro mě už není výslednicí fám, nýbrž uvolněný sedí vedle mě nebo se mnou 
chodí po městě. 
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Ženské Já přemýšlí o sobě a o Malinovi: 

( ... ) und das ist nicht eine Frage des Geschlechts, der Art, der Festigkeit seiner 
Existenz und der Unfestigkeit der meinen. S. 20 

( ... ) a není to rozdíl pohlaví, způsobu a sebejistoty jeho existence v protikladu 
k mé nejistotě. s. 19 

Ve výš uvedené německé větě se skrývá předzvěst konce románu - narážka na 

závěrečný moment, kdy ženské Já přestane existovat (Unfestigkeit meiner Existenz), 

zatímco Malina žije dál (Festigkeit seiner Existenz). 

Jacobsenová nenahradila německá substantiva Festigkeit a Unfestigkeit jejich přesnými 

českými ekvivalenty. Důsledkem sémanticky nepřesného překladu Jacobsenové je to, že 

čtenář českého překladu zmíněnou narážku na závěr románu nenalezne. 

Bylo by přesnější převést slovo Festigkeit např. jako trvalost, stálost či neotřesitelnost, 

a slovo Unfestigkeit např. jako nestálost či otřesitelnost: 

( ... ) a není to otázka pohlaví, způsobu, stálosti jeho existence a nestálosti 
existence mojí. 

Jacobsenová v překladu svévolně explicitovala zcela samozřejmou povahu vztahu mezi pojmy jistota a 

nejistota (přímo vyjádřila, že mezi pojmy jistota a nejistota existuje vztah protikladu). V překladu, který 

navrhuji, jsem svévolnou a zbytečnou explicitaci J acobsenové vynechala. 

Postava Já vypráví o gymnáziu, které jako dítě navštěvovala. 

Das Ursulinengymnasium hatjetzt eine verschlossene TUr( ... ) S.22 

Dveře gymnázia uršulinekjsou teď zavřené( ... ) s.21 

Podstatné jméno Ursuline znamená v překladu do češtiny sestra voršilka 

Ursulinengymnasium je tedy gymnázium vedené řádovými sestrami voršilkami -

Gymnázium sester voršilek. 
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Překladatelka patrně neznala a ani si nedohledala význam německého substantiva 

Ursuline, protože toto slovo přeložila jako uršulinka29
• 

Jak jsem zmínila v první kapitole této práce, navštěvovala Bachmannová v letech 1936-

1944 Gymnázium sester voršilek v rodném Celovci. Protože se výraz Gymnázium sester 

voršilek v překladu Jacobsenové nevyskytuje, uniká českému čtenáři jedna z 

autobiografických narážek Ingeborg Bachmannové.30 

Sémanticky odpovídající překlad německé věty zní takto: 

Dveře Gymnázia sester voršilekjsou teď zavřené( ... ) 

Wahrend manche Menschen an Tagen geboren sind, wie dem 1. .Tuli, an dem 
gleich vier hochbertihmte Leute geboren sind, oder am 5. Mai, an dem sich die 
Weltverbesserer und Genies drangen und ihre ersten Schreie ausgestoBen haben, 
konnte ich nie herausfinden, wer die Unvorsichtigkeit begangen hat, sein Leben 
auch an dem Tag anzufangen, der fiir mich der erste war. S. 23 

Tolik lidí se narodilo v takové dny jako je první červen, kdy se narodily rovnou 
čtyři velevýznamné osobnosti, nebo pátý květen, kdy se na svět jeden přes 
druhého derou a svůj první křik vydávají mesiáši a géniové, jen mně se nepodařilo 
nikdy zjistit, kdo byl tak neprozřetelný a započal svůj život toho dne, který byl pro 
mě první. s.22 

Datum 1. JuliI 1. červenec poukazuje na den, kdy se narodili kromě jiných i filozofové 

Leibniz a Marx (tito myslitelé jsou v románu Malina o několik vět dále dokonce i přímo 

zmíněni). Protože Jacobsenová přeložila Juli nesprávně jako červen, nikdy se čtenář 

českého překladu (čtenář neznalý německého jazyka) nedopátrá těch osobností, které 

mohla mít Bachmannová skutečně na mysli. 

29 
Slovo uršulinka přitom v češtině ani neexistuje. Dalo by se chápat snad jedině jako deminutivní 

podoba křestního jména Uršula; v překladu Jacobsenové má ovšem uršulinka malé počáteční písmeno. 

30 O tom, že Bachmannová navštěvovala Gymnázium sester voršilek, se dočte čtenář českého překladu 
v doslovu k románu Malina od Milana Tvrdíka (1996: 293). 
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Postava Já říká: 

Meine Beziehung zu Malina hat jahrelang aus miBlichen Begegnungen ( ... ) 
bestanden ( ... ). leh war allerdings von Anfang an unter ihn gestellt, und ich muB 
friih gewuBt haben, da6 er mir zum Verhangnis werden miisse ( ... ) 

S.l5 

Můj vztah k Malinovi se celá dlouhá léta skládal z nevydařených setkání ( ... ). 
Nicméně jsem mu byla od začátku podřízená a zřejmě jsem si brzy uvědomila, že 
jetomůjosud( ... ) s.l5 

V originále stojí, že Malina se musí stát postavě Já osudným. Čtenář originálu vnímá 

tím pádem Malinu jako postavu negativní, jež má ženské Já přivést do záhuby. 

Český překlad naproti tomu neobsahuje jedinou narážku na to, že Malina bude 

znamenat pro postavu Já definitivní konec. 

Český překlad říká pouze to, že postava Já považuje podřízenost vůči Malinovi za svLlj osud, jinými slovy, 

že postava Já je s podřízeností VLtči Malinovi smířena. 

Německému originálu by po sémantické stránce odpovídal například tento překlad: 

Můj vztah k Malinovi se celá dlouhá léta skládal z nevydařených setkání ( ... ). 
Nicméně jsem mu byla od začátku podřízená a zřejmě jsem si brzy uvědomila, že 
se mi musí stát osudným( ... ). 

(Ivan:) Zum Beispiel ist mir noch immer nicht klar, was du eigentlich machst. Was, 
zum Beispiel, kann man bloB den ganzen Tag zu Hause machen, ohne sich 
zu rtihren. LaB mich, zum Beispiel, einmal nachdenken. Nein, erzahl mir 
bloB nichts. 

(leh:) Bitte, ich kann es a ber ganz leicht! 
(Ivan:) leh, zum Beispiel, bin nicht neugierig, sag es mir nicht ( ... ) S. 39,40 

(Ivan:) Například mi ještě pořád neníjasné, co vlastně děláš. Co se například dá 
dělat doma celý boží den, že se přitom nehneš z místa. Dovol, abych o tom 
například přemýšlel. Ne, jenom mi nic nevyprávěj! 

(Já:) Prosím, to je pro mě hračka! 
(Ivan:) Já například nejsem zvědavý, nic mi neříkej, ( ... ). s. 35 

Jacobsenová se do dialogu mezi Ivanem a postavou Já patrně dostatečně nevžila. Když 

v německém originále postava Já říká Bitte, ich kann es aber ganz leicht!, chce vyjádřit, 

že něco vyprávět by pro ni nebylo vůbec těžké. Ivan to musí vnímat jako provokaci. 

Na tuto "provokaci" zareaguje Ivan tak, že důrazně opakuje, co již jednou řekl - že na 

vyprávěnínenízvědavý. 
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Český překlad Prosím, to je pro mě hračka! má v rámci dialogu zcela opačný význam: 

postava Já v něm vyjadřuje, že mlčet pro ni bude hračka. Ivanovu přání tedy 

neodporuje, naopak, je okamžitě svolná Ivanovi vyhovět. 

Protože J acobsenová význam výroku postavy Já pozměnila, znemožnila návaznost 

Ivanovy reakce (postava Já neodporuje, Ivanovo přání zcela akceptuje, je odhodlána 

mlčet; český čtenář tedy nepochopí, proč Ivan naléhá: Já například nejsem zvědavý, nic 

mi neříkej, (. .. )). 

Výrok postavy Já by bylo třeba v českém překladu upravit tak, aby si i český čtenář 

uvědomil, že Ivan postavu Já doslova umlčuje v její schopnosti mluvit, vyprávět, 

vysvětlovat: 

(Ivan:) Například mi ještě pořád neníjasné, co vlastně děláš. Co se například dá 
dělat doma celý den, že se přitom nehneš z místa. Dovol, abych o tom 
například přemýšlel. Ne, jenom mi nic nevyprávěj! 

(Já:) Prosím, ale byla by to pro mě hračka! 
(Ivan:) Já například nejsem zvědavý, nic mi neříkej, ( ... ). 

Postava Já popisuje, jak hraje s Ivanem šachy: 

leh werfe ihm meinen Ui.ufer hin und lache noch immer, er spielt ja viel besser als 
ich, die Hauptsache ist, daB ich am Ende doch manchmal zu einem Patt mit ihm 
komme. S.46 

Předhodím mu svého střelce a pořád se ještě směju, vždyť hraje daleko líp než já, 
hlavně že na konci s ním přece jen někdy uhraju pat. s. 40 

Je třeba zdůraznit, že postava Já nedokáže hrát šachy podle Ivanových pravidel a 

zároveň nedokáže přistoupit na hru, kterou je pro Ivana vztah dvou lidí, vztah mezi 

mužem a ženou. Přestože se postava Já velice snaží hrát obě hry tak, jak si to Ivan přeje, 

tedy jeho podle pravidel, vždy nakonec vyjde najevo, že postava Já hrát nedokáže. 

Vymýšlení taktik a snaha nad někým zvítězit jsou postavě Já cizí. 

Jacobsenová překládala německé spojení zu einem Patt kommen jako uhrát pat Ge to 

překlad sémanticky ne zcela přesný). V českém překladu se tedy k postavě Já vztahuje 

sloveso uhrát. Jak ale vyplývá z předchozího odstavce, postava Já hrát nedokáže, takže 

něco uhrát vlastně ani nemůže. Tím, že Jacobsenová přisoudila postavě Já schopnost 

něco uhrát, zkreslila pravý charakter postavy Já. 

70 



Bylo by vhodné nahradit sloveso uhrát slovesem odpovídajícího významu, slovesem, 

které by svou sémantikou odpovídalo originálu a zároveň by nezkreslovalo stálý 

charakter postavy Já: 

Předhodím mu svého střelce a pořád se ještě směju, vždyť hraje daleko líp než já, 
hlavně že na konci s ním přece jen někdy dosáhnu patu. 

( ... ) wenn er [Malina] nicht rechtzeitig nach Hause gekommen ware ( ... ) wtirde 
ich wieder zurtickfallen in schlechte Gewohnheiten, Briefe schreiben, Hunderte, 
oder trinken und zerstOren, zerstOrerisch denken, alles zerstOren und das letzte 
zerstOren, ich wtirde mein erreichtes Land nicht halten konnen, ( ... ). S. 125 

( ... )kdyby [Malina] nepřišel včas domů, psala bych dopisy, stovky dopisů, nebo 
pila a ničila, uvažovala destruktivně, zničila všechno, zničila i to poslední, 
nedokázala bych udržet své území, které jsem dobyla,( ... ). s. 107 

Význam českého slovesa dobýt neodpovídá významu německého slovesa erreichen 

(sloveso dobýt má v porovnání se slovesem erreichen užší a specifičtější význam; je 

spojováno s manifestací síly). 

Navíc je třeba zdůraznit, že postava Já je v originále líčena jako osoba mírumilovná, 

spíše pasivní, v žádném případě ne jako osoba bojechtivá. Tím, že Jacobsenová 

přisoudila postavě Já aktivitu dobývání, byla v českém překladu narušena stabilní a 

neměnná charakteristika postavy Já. 

K českému překladu výše zmíněné německé věty mám ještě jednu připomínku. Slovo 

Land I země představuje v románu Malina stále se vracející motiv31
. Už jen proto, že jde 

o motiv, by mělo být slovo Land I země převedeno i do českého překladu. Jacobsenová 

však slovo Land přeložila jako území - tedy slovem, s nímž si čtenáři nespojí takové 

asociace, které by si bývali spojovali se slovem země. 

Bylo by v každém případě vhodnější zapojit do překladu přímo slovo zem I země. 

( ... )kdyby [Malina] nepřišel včas domů, psala bych dopisy, stovky dopisů, nebo 
pila a ničila, uvažovala destruktivně, zničila všechno, zničila i to poslední, zem, 
které jsem dosáhla, bych si nedokázala udržet( ... ). 

31 Řetězení motivů je charakteristickým znakem veškerých próz Ingeborg Bachmannové. 
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Eines Tages ritten die ungarischen Husaren aus der PuBta herauf, aus dem 
weiten, ins Unerforschte reichenden Hungarien. S.62 

Jednoho dne sem z pusty, z dalekých neprobádaných Uher vtrhli jezdci. s.54 

Zatímco v německém originále je skupina jezdců na koních uvedena jako die 

ungarischen Husaren, v českém překladu je označena tato skupina mnohem obecnějším 

pojmenováním jezdci. Český čtenář si v důsledku tohoto zobecnění nepředstaví jezdce 

tak, jak byli vylíčeni v německém originále -jako typické uherské vojáky v červeno

modrých (někdy v červeno-zelených) uniformách, jako maďarské muže (Ivan je též 

Maďar!), kteří toho, čeho se jim zachce, dosahují válkou, bojem, prostě manifestací síly. 

Do českého překladu by měla být přenesena kompletní sémantická informace výrazu 

die ungarischen Husaren: 

Jednoho dne sem z pusty, z dalekých, neprobádaných Uher vtrhli maďarští 

husaři. 

Ivan promlouvá k postavě Já: 

Wieso sollst du denn nicht weinen, wein doch, wenn es dir paBt, wein doch, soviel 
du kannst, noch ein wenig mehr, du mufit dich einfach ausweinen. 

S.74 

A proč by sis neměla poplakat, jen plač, když se ti chce, plač co to dá, ještě trošku 
přidej, potřebuješ se prostě vyplakat. s.64 

Ivanova výpověď du mujJt dich einfach ausweinen vyznívá v němčině v důsledku 

modálního slovesa miissen jako příkaz. Jacobsenová přeložila Ivanovo nekompromisní 

du mujJt jako potřebuješ. Český překlad potřebuješ se prostě vyplakat vyvolá tedy ve 

čtenáři nakonec zcela protichůdnou představu, představu Ivana jako empatického 

člověka, jenž zcela chápe potřeby postavy Já. 

Nekompromisní příkaz z úst Ivana přispívá v německém originálu k charakteristice 

Ivana jako osoby s diktátorskými sklony. Původní charakteristika Ivana by měla zůstat 

zachována i v českém překladu: 

A proč by sis neměla poplakat, jen plač, když se ti chce, plač co to dá, ještě trošku 
přidej, ty se prostě musíš vyplakat. 
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Postava Já popisuje jednu ze dvou koček, které žijí u ní v bytě: 

Frances ist nicht siamesisch und nicht persianisch, nur eine zierliche gestreifte, 
mitteleuropaische Hinterhofkatze, nach Wien zustandig, von keiner Ras se ( ... ). 

S.117 

Frances není siamka ani peršanka, je to pouze půvabná tv2:rovaná kočka 

středoevropských dvorků bez rodokmenu, bytem ve Vídni( ... ). s.lOO 

Kočka, o níž se mluví v německém originále, je kočka středoevropských dvorků bez 

rodokmenu. Čtenáři si ji tedy vybaví nejspíš jako běžnou venkovskou kočku, nebo 

chceme-li jako "kočku obecnou". K této kočce se vztahuje v originále přívlastek 

gestreifte [Katze], který Jacobsenová přeložila do češtiny jako tygrovaná [kočka]. 

Překladatelka tak dodala kočce exotický ráz (exotický ráz kočky se bije s tradičním 

vídeňským a rakouským prostředím). 

Navrhuji překlad, v němž Frances zůstane kočkou středoevropských dvorků, tedy 

kočkou, která nenaruší tradiční charakter místa děje románu Malina. 

Frances není siarnka ani peršanka, je to pouze půvabná mourovaná kočka 
středoevropských dvorků bez rodokmenu, bytem ve Vídni( ... ). 

Postava Já vypráví: 

Es steht aber auch noch fest, daB ich mit einer >halben Gliickshaube< auf die Welt 
gekommen bin, ich weiB keinen medizinischen Ausdruck daftir, auch nicht, warum 
sich im Volk ein Glaube erhalten hat, daB diese oder jene Eigenart an einem 
Neugeborenen glticksschwanger oder unheilschwanger sein mtisse. Aber ich sagte 
schon, ich hatte nur eine halbe Gliickshaube gehabt, eine halbe ist besser als gar 
keine, meint man, aber diese Hiilfte einer Bedeckung hat mich tief nachdenklich 
gemacht, ich war ein nachdenkliches Kind ( ... ). S.108 

Jisto je rovněž, že jsem přišla na svět v poloviční "košilce pro štěstí", nevím, jak se 
to v medicíně odborně nazývá, a nechápu ani, proč se udržuje lidová víra, že taková 
nebo maková zvláštnost u novorozence je předzvěstí čehosi blahodárného či 

neblahého. Ale jak se jsem32 zmínila, měla jsem jen poloviční košilku pro štěstí, 
řeklo by se, že půlka je lepší než nic, avšak ta polokošilka ze mne udělala 
zamyšlené, přemítavé dítě( ... ). s.93 

Gliickshaube je blanka, která někdy pokrývá hlavičku novorozenců. V češtině se pro 

tuto blanku vžilo označení čepička štěstěny. Existuje pověra, že děti, které přijdou na 

32 Český překlad obsahuje typografickou chybou. 
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svět s čepičkou štěstěny, budou nadány mimořádnou inteligencí. S čepičkou štěstěny 

přišel na svět například i rakouský filozof Sigmund Freud. 

Jacobsenová překládala Gliickshaube jako košilka pro štěstí. Nedala tedy českému 

čtenáři možnost uvědomit si, že štěstěnou byla obdařena 'hlava' postavy Já - tj. že 

postava Já dostala do vínku inteligenci, přemýšlivost. 

Sémantice originálu by lépe odpovídal tento překlad: 

Jisto je rovněž, že jsem přišla na svět s poloviční "čepičkou štěstěny", nevím, jak 
se to v medicíně odborně nazývá, a nechápu ani, proč se udržuje lidová víra, že 
taková nebo maková zvláštnost u novorozence je předzvěstí čehosi blahodárného či 
neblahého. Ale jak jsem se zmínila, měla jsem jen poloviční čepičku štěstěny, 
řeklo by se, že půlka je lepší než nic, avšak ta půlka pokrývky ze mne udělala 
zamyšlené, přemítavé dítě( ... ). 

Postava Já popisuje: 

Ivan spricht zu mir von einem schwierigen Nachmittag, schwierig im Btiro ( ... ). 
S.l22 

Se mnou Ivan mluví o náročném odpoledni, problémech v práci( ... ). s.l05 

Německou větu Ivan spricht zu mír si čtenáři nemohou interpretovat jinak, než že Ivan 

mluví a postava Já poslouchá - tento jednostranný dialog v sobě dobře odráží 

asymetrii vztahu mezi Ivanem a postavou Já. 

Jacobsenová vztah mezi Ivanem a postavou Já mírně zidealizovala: český překlad Se 

mnou Ivan mluví o náročném odpoledni si totiž čtenáři vyloží tak, že Ivan a Já si spolu 

povídají. 

Navrhuji překlad, v němž bude zachována asymetričnost dialogu meZi Ivanem a 

postavou Já: 

Ivan mi vypravuje o náročném odpoledni, problémech v práci( ... ). 

( ... ) ich werde Ivan etwas sagen, wenn er anruft, oder ich werde es ihm sagen, vor 
der Abreise, einmal muB ich doch etwas sagen. Aber ich sage es ihm besser nicht. 
leh werde ihm au s St. W olfgang schreiben, eine Distanz gewinnen, zehn Tage 
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lang tiberlegen, dann schreiben, ( ... ). leh werde die richtigen Worte finden, die 
Schwarzkunst der Worte vergessen, ich werde schreiben mit meiner Einfalt vor 
Ivan, wie die Bauernmadchen bei uns auf dem Lande an ihren Liebsten ( ... ). 

S.l46,147 

( ... ) něco Ivanovi řeknu, až zavolá, nebo mu to povím, než odjedu, jednou mu 
přece musím něco říct. Radši mu to ale neřeknu. Na píšu mu ze St. Wolfgangu, 
získám odstup, deset dní si to nechám projít hlavou, pak napíšu, ( ... ). Najdu ta 
správná slova, zapomenu na jejich kouzelnou moc, napíšu Ivanovi tak prostě, 
jako selská děvčata u nás na venkově píšou svým milým,( ... ). s. 125 

Ve spojení slov mit meiner Einfalt vor Ivan je obsažena informace, že před Ivanem se 

stává z postavy Já (ze vzdělané intelektuálky) prostoduchá slečna. V češtině tato 

podstatná informace chybí. 

Sémantice originálu by odpovídal spíše tento překlad: 

( ... ) něco Ivanovi řeknu, až zavolá, nebo mu to povím, než odjedu, jednou mu 
přece musím něco říct. Radši mu to ale neřeknu. Na píšu mu ze St. Wolfgangu, 
získám odstup, deset dní si to nechám proJít hlavou, pak napíšu, ( ... ). Najdu ta 
správná slova, zapomenu na alchymii slov3 

, budu psát v celé své prostotě před 
Ivanem, jako píšou selská děvčata u nás na venkově svým milým,( ... ). 

Ivanem zrazená, a tedy zoufalá a rozrušená postava Já nastoupí na poslední chvíli do 

vlaku, vlak se s ní rozjíždí: 

Der Zug fahrt an, ich kann noch die Ttir, die auffliegt und mich hinausziehen 
will, zuwerfen mit letzter Kraft. S.l50 

Vlak se rozjíždí a já z posledních sil zabouchnu dveře, které zůstaly otevřené a 
div mě nevyvrhly ven. s. 128 

Podle německého originálu se vlakové dveře rozletí a chtějí postavu Já vytáhnout ven. 

Dveře tedy projevují aktivitu (rozletí se) a zároveň je jim přisuzováno volní jednání 

(dveře chtějí). Vlakové dveře jsou personifikovány. Neživé dveře, které chtějí postavu 

Já vytáhnout ven, které postavu Já ohrožují, působí děsivým dojmem. 

V českém překladu byly vlakové dveře zproštěny volního jednání (nebylo převedeno 

sloveso wollen) a byla jim navíc upřena i aktivita (die Tur, die auffliegt bylo přeloženo 

33 Viz. kapitola Intertextualita, s. 119-120. 
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jako dveře, které zůstaly otevřené). Z českého překladu se tak vytratila atmosféra hrůzy 

vycházející z toho, že neživá věc náhle "obživne" a začne člověka ohrožovat. 

Aktivitu dveří bylo možné výstižně převést do češtiny doslovným překladem slovesa 

auffliegen. Volní jednání lze dveřím přisoudit zapojením způsobového slovesa chtít: 

Vlak se rozjíždí a já ještě stačím z posledních sil zabouchnout dveře, které se 
rozlítly a chtěly mě vytáhnout ven. 

Postava Já hledí z okna a spatří jezero: 

Ein Verdacht kommt mir, welcher See es sein konnte. Aber er ist jetzt nicht mehr 
zugefroren, es ist nicht mehr Freinacht, und die gefíihl vollen 
Mannergesangsvereine ( ... ) sind verschwunden. S.l73 

Zmocní se mě podezření, co by to mohlo být za jezero. Teď už ale není zamrzlé, 
ani není sváteční noc a pryč jsou cituplné mužské sbory,( ... ) s.l48 

Freinacht je noc z 30. dubna na 1. května - noc čarodějnic, během níž mají obrovskou 

moc zlé síly. V češtině se pro označení této noci používá výrazfilipojakubská noc nebo 

také Valpuržina noc. 

Jak vyplývá z českého překladu, Jacobsenová význam německého slova Freinacht 

neznala a ani si ho nedohledala - slovo Freinacht převedla totiž jako sváteční noc. 

V důsledku tohoto nesprávného překladu si český čtenář neuvědomí, že se v okolí 

jezera v minulosti soustředily zlé síly. 

Český překlad by mohl znít například takto: 

Zmocní se mě podezření, co by to mohlo být za jezero. Teď už ale není zamrzlé, 
není ani filipojakubská noc a pryč jsou cituplné mužské sbory,( ... ). 

Postava Já popisuje: 

A ber mein Vater ( ... ) beginnt, fíinf, sechs Biicher auf einmal zu nehmen, wie 
einen Packen Ziegelsteine, und er wirft sie, so da8 sie auf den Kopf fallen, in 
einen alten Schrank. Die Gesellen mit frostigen klammen Fingern ziehen die 
Gestelle weg, es kracht alles nieder, die Totenmaske von Kleist flattert eine Weile 
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vor mir rund Héilderlins Bild, unter dem steht: dich Erde, lieb ich, trauerst du doch 
mit mir! und nur diese Bilder fange ich und driicke ich an mich, die kleinen 
Balzacbande wirbeln herum, die Aeneis bekommt einen Knick ( ... ). S. 181, 182 

Ale můj otec( ... ) popadne naráz pět šest knih jako hromádku cihel a hodí je bez 
ladu a skladu do staré skříně. Kumpáni zaťatými ledovými prsty strhávají regály, 
všechno se bortí, před očima se mi chvíli vznáší Kleistova posmrtná maska a 
obrázek Héilderlina s nápisem: Tebe, země, miluji, vždyť truchlíš se mnou! a to 
jsou jediné obrazy, které zachytím a tisknu k sobě, svazečky Balzaka víří kolem, 
Aeneida se zlomí ve hroetě, ( ... ). s.155 

Je třeba zdůraznit, že otec hází do skříně knihy literárních géniů, jakými byli Kleist, 

Balzac, Lucretius či Horatius. Na některých knihách je vyobrazen portrét příslušného 

spisovatele. 

Zvýrazněnou část so da(J sie au( den Kop( (allen s1 může čtenář vyložit dvojím 

způsobem: 

1. Otec hází knihy do skříně tak, že padají na vnější obal (Kopf = oberer Teil von 

etwas; Duden 2001). 

2. Otec hází knihy do skříně tak, že padají na "hlavy" (tj. na vyobrazené portréty 

spisovatelů). Z toho, že otec poškozuje "hlavy" spisovatelů, vyplývá, že otec má 

spadeno na mozky spisovatelů, na centrum inteligence. 

Chování otce připorrúná praktiky nacistů- ti také ničili knihy, ti se také snažili umlčet intelektuály. 

V českém překladu bez ladu a skladu schází ta důležitá informace, že otec má namířeno 

na "hlavy" spisovatelů - tedy na centrum jejich inteligence. 

Navrhuji takový překlad, v němž zůstane zachován - v souladu s originálem -jednak 

obraz "porušování hlavy", jednak informace, že otec nechová ke knihám sebemenší 

úctu: 

Ale můj otec se tváří, jako by o ničem nevěděl, a popadne naráz pět šest knih jako 
hromádku cihel a hodí je hlava nehlava do staré skříně. 
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Postava Já popisuje, co se jí právě zjevuje ve snu: 

Es ist tiefer Winter, es kommt immer mehr Schnee auf uns nieder, und unter dem 
Schnee stiirzen meine Biicherregale ein, der Schnee begrabt sie langsam, wahrend 
wir alle auf den Ah transport warten ( ... ) S .191, 192 

Zima vrcholí, zasypává nás stále víc sněhu a pod ním se hroutí mé regály 
s knihami, sníh je pomalu pohřbívá, zatímco všichni čekáme na transport ( ... ). 

s.163 

Přečte-li si čtenář německou větu, udělá si většinou jednoznačnou představu: postava Já 

čeká společně s ostatními, až přijede vůz, který je všechny odveze pryč. 

Jacobsenová nepřevedla do češtiny zcela správně substantivum Abtransport - při 

překládání nevzala v potaz předponu Ah-, která naznačuje směr pohybu odsud ~pryč. 

Z českého překladu tak není vůbec jasné, zda se čeká na vůz, který má něco či někoho 

přivézt, nebo snad na vůz který má něco či někoho odvézt. 

V okolí výše zmíněné německé věty a samozřejmě i v okolí jejího českého překladu se 

vyskytuje množství narážek na Židy a na koncentrační tábory (např. Judenmantel I 

židovský kaftan, siderisch I siderický, Lastwagen I náklaďák, Baracke I baráky, Siberien 

I Sibiř). Celková situace tak připomíná transport lidí z židovských ghett. 

Slovo Abtransport navrhuji proto přeložit jako deportace: 

Zima vrcholí, zasypává nás stále víc sněhu a pod ním se hroutí mé regály 
s knihami, sníh je pomalu pohřbívá, zatímco všichni čekáme na deportaci ( ... ). 

Postava Já říká: 

Mein Vater mu6 uns die FiiBe waschen, wie alle unsere Apostolischen Kaiser 
ihren Amien, an einem Tag im Jahr. S.196 

Otec nám jednou za rok musí umýt nohy, jako všichni papežové myjí nohy 
chudým. s.167 

Dříve než přistoupím k samotnému srovnání německé věty a jejího českého překladu, pokládám za 

vhodné vysvětlit, co měla Bachmannová na mysli 'mytím nohou': umýt nohy svému bližnímu se chápe 

v křesťanství jako projev úcty a lásky. 
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V českém překladu (. .. )jako všichni papežové myjí nohy chudým schází v porovnání 

s německým originálem modální sloveso muset. V důsledku absence tohoto modálního 

slovesa nevyjde v českém překladu najevo, že papežové myjí nohy chudých jedině 

z povinnosti. čtenáři českého překladu románu Malina jsou tak ochuzeni o informaci, 

že papežové lásku k chudým pouze předstírají. 

Slovo papežové jsem pokaždé záměrně podtrhla. Titul Apostolischer Kaiser totiž 

neoznačuje papeže, jak se domnívala Jacobsenová, nýbrž rakousko-uherské císaře. 

Jacobsenová zřejmě titul Apostolischer Kaiser neznala, a jak je vidět, jeho význam si 

ani nedohledala. Titul Apostolischer Kaiser patrně pojala jako obrazné pojmenování, 

načež se rozhodla pro překlad papežové. 

Shrneme-li, co bylo řečeno, došlo překladem Jacobsenové k těmto posunům: 

1. Z českého překladu se vytratila kritika rakousko-uherských mocnářů. 

2. Do českého překladu Jacobsenová naopak přidala informaci, že všichni papežové 

myjí nohy chudým, tj. že představitelé nejvyšší moci církevní projevují vůči chudým 

úctu a lásku (chvála církevních mocnářů není však v originálním znění románu Malina 

vyjádřena ani v jedné z narážek, naopak, Bachmannová vyslovila v románu Malina spíš 

nedůvěru vůči církevním institucím34
). 

Zohledním-li obě své připomínky, mohl by znít adekvátní český překlad třeba takto: 

Otec nám musí mýt nohy, tak jako musejí mýt nohy svým chudým všichni naši 

apoštolští císařové, v jednom dni v roce. 

Postava Já popisu je, jak jí otec jí jednou nařídil svatbu: Oba snoubenci, tedy postava Já i 

otcem vybraný ženich, musejí být zcela nazí35 a musejí kráčet uprostřed davů oděného 

obecenstva. Úděs tohoto obrazu je ještě umocněn tím, že svatba probíhá uprostřed zimy, 

v krutém "ruském" mraze. Z německého originálu je zjevné, že otec chce postavu Já 

potýrat, co možná nejvíc ji pokořit, prostě ji srazit k zemi: 

34 Jak píše Tvrdík (1996: 301), byla Jacobsenová proti ideologiím jakéhokoliv druhu- dokonalá 
skutečnost pro ni spočívala v absolutní svobodě jednotlice a v relativní mnohosti světa. 
35 Jak píší Albrechtová/Gottsche (2004: 380), nechala se Bachmannová při psaní tohoto snu inspirovat 
ruskými dějinami: ruská carevna Anna Ivanovna, o níž je známo, že měla sadistické sklony, nechala na 
petěrburském dvoře zinscenovat v zimě na přelomu let 1739/1740 obdobnou svatbu. 
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( ... ) man wird dort lebend ftir das Publikum und vor dem Publikum getraut, in 
Eisschleiem und mit Eisblumen. Die Brautleute mtissen nackt sein. S.208 

Podle českého překladu musejí být ovšem nazí svatebčané: 

( ... )oddává se tam zaživa pro obecenstvo a před obecenstvem, s ledovým závojem a 
ledovými květy. Svatebčané musejí být nazí. s.l78 

Z českého překladu Jacobsenové se vytratila informace, že otec chce postavu Já zbavit 

pocitu důstojnosti. Tuto chybu je nutno opravit. Sémanticky odpovídající překlad by 

mohl znít takto: 

( ... )oddává se tam zaživa pro obecenstvo a před obecenstvem, s ledovým závojem a 
ledovými květy. Snoubenci musejí být nazí. 

Postava Já přemýšlí, jak je možné, že byla umístěna do vězeňské cely: 

Mein Vater steckt dahinter, er hat einen Teil der Akten verschwinden lassen, es 
verschwinden immer mehr ftir mich gtinstige Akten, und zuletzt stellt sich heraus, 
daB Schreiben ftir mich nicht zugelassen ist. S.228 

Má to na svědomí otec, zašantročil část spisů, ztrácí se stále více spisů v můj 
prospěch a nakonec vyjde najevo, že nemám povolení psát. s.l94 

Kombinaci sloves verschwinden lassen přeložila Jacobsenová slovesem zašantročit. 

Český čtenář si tedy představí, že spisy zmizely z otcovy nedbalosti. Německý originál 

však jasně říká, že otec spisy nechal zmizet, tedy že otec postavě Já úmyslně škodí. 

Navrhuji takový český překlad, v němž zůstane zachována úmyslnost otcova počinu: 

Má to na svědomí otec, nechal zmizet část spisů, ztrácí se stále více spisů v můj 
prospěch a nakonec vyjde najevo, že nemám povolení psát. 

leh bekomme jetzt zwar eine Einzelzelle, wie ich es mir gewtinscht habe im 
geheimen, man schiebt a uch einen Blechnapf mit W asser herein, und obwohl es 
zu schmutzig und finster ist in der Zelle, denke ich nur an das Buch,( ... ). S. 228 

Přidělí mi sice samotku, jak jsem si potají přála, strčí dovnitř i plecháček s vodou, 
a ačkoliv je cela špinavá a tmavá, myslím jenom na knihu,( ... ). s. 194 

Slovem Blechnapfje vhodně dokresleno strohé a děsivé vězeňské prostředí. 
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Ve výkladovém slovníku Brockhaus-Wahrig (1981) je pod heslem Blechnapfuvedeno: 
Ej3napf aus Blech; aus dem Blechnapf essen = im Gefangnis sitzen, da friiher in Gefangnissen 
das Es sen im Blechnapf gebracht wurde. 

Překladatelka zvolila jako ekvivalent německého Blechnapf český výraz plecháček. 

České slovo plecháček ovšem označuje malý plechový hrneček s ouškem, který se 

používá v kuchyni každé domácnosti, například k rozpouštění másla či sádla na plotně. 

Je jasně vidět, že se s českým výrazem plecháček a s německým výrazem Blechnapf 

pojí zcela jiné asociace. 

Bylo by jistě vhodné přeložit slovo Blechnapf tak, aby se z českého překladu nevytratila 

souvislost nádoby s vězeňským prostředím: 

Přidělí mi sice samotku, jak jsem si potají přála, strčí dovnitř i ešus 
naplněný vodou, a ačkoliv je cela špinavá a tmavá, myslím jenom na knihu,( ... ). 

( ... ) es gin gen damals immer Geriichte durch Wien, daB es ein Umschlagplatz 
ware, daB ein Menschenhandel getrieben wiirde, daB, in Teppiche gewickelt, 
Menschen und Papiere verschwanden, daB jeder, auch ohne es zu wissen, fiir 
irgendwelche Seiten tatig ware. Von keiner Seite gab sich etwas zu erkennen. 

S.260 

( ... ) Vídní se tenkrát neustále šířily pověsti, že je překladištěm, kde se obchoduje 
s lidmi, že se tu zabalení v kobercích ztrácejí lidé i doklady a že každý třeba 
nevědomky pracuje pro nějakou stranu. Žádná strana o sobě nedávala vědět. 

s.221 

Postava Já mluví o tom, že se mezi lidmi šířily 'Geriichte' (etwas, was allgemein 

gesagt, weitererziihlt wird, ohne dass bekannt ist, ob es auch wirklich zutrifft; Duden 

2001). Německé slovo Geriichte přeložila Jacobsenová jako pověsti- slovo pověsti se 

ovšem chápe primárně ve smyslu literárního žánru. Jako sémanticky odpovídající 

překlad německého Geriichte navrhuji proto zvěsti. 

Nyní bych se chtěla zaměřit na překlad německého slova Seite. Ekvivalentem 

německého Seite je skutečně české slovo strana. Výraz strana se však ve výše 

uvedeném českém překladu vyskytuje v takovém kontextu, že si jej čtenář může vyložit 

jako stranu politickou. Čtenář českého překladu si tedy může hrůzostrašnou a 

nepřehlednou situaci ve Vídni mylně uvést v souvislost s tehdejšími politickými 
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stranami. O politických stranách přitom v německé větě a ani v jejím okolí nepadlo 

jediné slovo. 

Zbytečnému nedorozumění by se dalo zabránit například tímto překladem: 

( ... ) Vídní se tenkrát neustále šířily zvěsti, že je překladištěm, kde se obchoduje 
s lidmi, že se tu zabalení v kobercích ztrácejí lidé i doklady a že každý, třeba 
nevědomky, pracuje v zájmu toho či onoho. Ten ani onen o sobě nedávali vědět. 

Malina doporučuje postavě Já, aby zničila mnoho osob v jedné osobě. Postava Já 

namítá, že o tom se lehko mluví, ale hůř se s tím žije. 

Malina zareaguje: 

Dariiber hat man nicht zu sprechen, man lebt eben damit. 

O tom se nedá mluvit, s tím se prostě žije. 

S.232 

s. 197 

Gramatická konstrukce haben + zu + infinitiv má modální význam nutnosti, v tomto 

konkrétním případě význam žádoucnosti. Z německého originálu čtenář díky tomuto 

modálnímu významu pochopí, že Malina postavu Já dosti rezolutně poučuje o tom, co 

se dělat má, a naopak co se dělat nemá, co je žádoucí, nebo spíš co žádoucí není, jinými 

slovy- Malina vštěpuje postavě Já normy chování a jednání. 

V českém překladu použila J acobsenová modální výraz nedá se - ten však nemá 

modální význam žádoucnosti, nýbrž nemožnosti. Český překlad vyznívá na rozdíl od 

originálu tak, jako by Malina předával postavě Já své zkušenosti o tom, "co se dá a co 

se nedá", co je v silách člověka, a co už není. 

Má-li jasně vyjít najevo, že Malina se snaží uvést chování a jednání postavy Já v soulad 

s externě stanovenými normami, navrhuji tento překlad: 

O tom se nemluví, s tím se prostě žije. 

Postava Já vede následující vnitřní monolog: 

( ... ) aber Ivan will vielleicht nichts anderes als sein einfaches Leben, und ich habe 
ihm mit memem stummen Aufschauen, mit meinem offenkundigen 
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Nichtspielenkonnen, mít meinem Einbekennen au s W ortscherben ein Sttick 
Leben schwierig gemacht. S. 319 

( ... ) ale Ivan možná nechce nic jiného než svůj obyčejný život a já mu syým 
němým vzhlížením, očividným nedostatkem hravosti a přiznáním poskládaným 
ze střípků slov jenom zkomplikovala kus života. s. 270 

Zvýrazněnou část německého originálu si čtenáři interpretují takto: postava Já 

nedokáže hrát (nedokáže hrát šachy podle pravidel; ve vztahu s Ivanem nedokáže hrát 

svou úlohu tak, jak by si to Ivan představoval) 

Jacobsenová převedla německé Nichtspielenkonnen sémanticky nesprávně jako 

nedostatek hravosti. Tento český překlad na rozdíl od originálu říká, že postava Já 

postrádá hravost - jistý povahový rys, charakterizující nejčastěji děti a zvířecí 

mláďata. 

Německému originálu by významově odpovídal spíš tento překlad: 

( ... ) ale Ivan možná nechce nic jiného než svůj obyčejný život a já mu svým 
němým vzhlížením, svou očividnou neschopností hrát a přiznáním poskládaným 
ze střípků slov jenom zkomplikovala kus života. 

Ženské Já říká: 

Siehst du denn nicht, mír ist zu heiB in dem Kleid, man zerschmilzt darin, es muB 
eine zu warme Wolle sein, ist denn kein anderes Kleid mehr hier! S. 321 

Copak to nevidíš, v těch šatech přímo hořím, div se v nich neuvařím, musí to být 
nějaká moc hřejivá vlna, copak tu jiné šaty nejsou? s. 273 

Českým ekvivalentem německého slovesa zerschmelzen je sloveso roztát. Pokud něco 

roztaje, tak to zmizí; sloveso zerschmelzen poukazuje tedy na závěrečný okamžik 

románu, v němž ženské Já úplně zmizí. 

Jacobsenová převedla sloveso zerschmelzen jako uvařit. Když ovšem něco uvaříme, 

neznamená to, že to tak to zmizí. Čtenáři českého překladu byli již po několikáté 

ochuzeni o narážku na závěrečný okamžik románu, v němž postava Já zmizí. 
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Navrhuji např. tento překlad: 

Copak to nevidíš, v těch šatech přímo hořím, div v nich neroztaju, musí to být 
nějaká moc hřejivá vlna, copak tu jiné šaty nejsou? 

Gramatické instrukce 

Postava Já je zvána na různé kulturní akce, kterých se však nehodlá zúčastnit. Chce tedy 

sekretářce Jellinekové diktovat omluvné dopisy. Diktuje: Sehr geehrter Herr. Poté ale 

řekne: 

Ach, schreiben Sie doch einfach, was Ihnen einfallt, daB ich verhindert bin oder 
verreist oder da6 ich krank sein werde. S.50 

Postava Já tedy navrhuje napsat jako omluvu své neúčasti, že v termínu konání akce 

zrovna ochoří. Člověk ale přece nemůže dopředu vědět, že v určitém budoucím termínu 

onemocní. Výmluva postavy Já odporuje logice času. 

Překlad J acobsenové zní: 

Ach tak. Tak tedy prostě napište, co vás napadne, že jsem zaneprázdněná, že jsem 
odcestovala, nebo že chořím. s. 44 

Je zřejmé, že Jacobsenová časovou nelogičnost výpovědi postavy Já zrušila. Český 

čtenář tak přišel o řadu latentních informací: 

1/ Český čtenář si na tomto místě nemohl uvědomit, že si postava Já nedokáže 

vymýšlet, aniž by se záhy prozradila (=nedokáže hrát, nedokáže předstírat). 

2/ Český čtenář si dále nemohl uvědomit ani to, že postavě Já činí potíže orientovat se 

v čase. 

3/ Potíže s orientací v čase bývají vykládány jako důsledek prožití extrémního strachu a 

utrpení.36 (těmito potížemi trpí například lidé, kteří byli v minulosti vězněni v 

koncentračních táborech). V českém překladu tak nakonec chybí i latentní narážka na 

to, že postava Já musela zažít něco hodně zlého. 

36 Těmito potížemi trpí například lidé, kteří byli v minulosti vězněni v koncentračních táborech, což 
Bachmannová, žena, která byla vzdělána kromě jiného i v psychologii a četla kromě jiného například i 
Jeana Améryho, musela dobře vědět. 
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V českém překladu by měl čtenář nalézt veškeré informace, které nalezl čtenář 

v německém originále. Proto by bylo vhodné, kdyby byla časová nelogičnost výpovědi 

postavy Já převedena i do češtiny: 

Ach tak. Tak tedy prostě napište, co vás napadne, že jsem zaneprázdněná, že jsem 
odcestovala, nebo že onemocním. 

Knižní výraz ochořet jsem nahradila stylově neutrálním onemocnět, aby nedošlo k narušení stylisticky 

neutrálního základního pásma románu (více viz. Stylistické instrukce). 

( ... ) und der kleine Peppi schreit: Jesusmariaundjosef, gnadige Frau husten ja, 
soli ich nicht lieber den Herrn Franz ... ! S. 114 

( ... ) a malý Pepi vykřikne: Ježíšmarjá, milostivé paní zaskočilo, neměl bych 
radši pro pana Franze ... ? s. 98 

Pepi je pikolík z tradiční vídeňské kavárny Landtmann. Svým úslužným chováním i 

svou starobylou mluvou náleží spíš do doby rakouského císařství. Když se Pepi obrací k 

postavě Já, užívá oslovení gnadige Frau v kombinaci se slovesem ve třetí osobě 

množného čísla (gniidige Frau husten ja). Český překlad milostivé paní zaskočilo 

ovšem zase tolik starobyle nepůsobí. Jacobsenová na tomto místě nevyužila dostatečně 

veškerých možností, jež skýtá český jazyk - do výroku pikolíka Pepiho mohla přece 

zapojit onikání - zastaralý tvaroslovný prostředek, jímž lze stylizovat úslužnost a 

podřízenost. 

K českému překladu mám ještě další připomínku. Zvolaný pikolíkův dotaz 'soll ich 

nicht lieber den Herm Franz ... !' převedla Jacobsenová do češtiny jako 'neměl bych 

radši pro pana Franze ... ? '. Takové zvolání zní ovšem v češtině dosti nepřirozeně a 

působí dojmem překladu. Proč2)acobsenová překládala německou větu takřka slovo po 

slově. Patrně si v momentě překladu neuvědomila, že čeština a němčina se velice často 

liší postavením větných členů. V německé tázací větě zaujímá infinitiv zpravidla 

poslední pozici; je tedy zcela přirozené, když v nedořečeném německém dotazu 

pikolíka Pepiho schází právě infinitiv. V češtině je ale slovosled určován především 

sémantickým principem aktuálního členění (princip gramatický, jěž převládá v němčině, 

je v češtině spíše doplňkový). V češtině tedy záleží především na tom, co je východisko 

a co je jádro výpovědi, co je téma a co je réma. Všeobecně platí, že to, co mluvčí 

považuje za obsahově významnější, pokládá se na konec. Situování infinitivu na 
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poslední místo ve větě je - s ohledem na kontext - v případě nedokončeného českého 

výroku pikolíka Pepiho nepřirozené. 

Jak tedy větu přeložit lépe? Nejprve je nutné uvědomit si, že pan Franz je jakožto 

vedoucí kavárny Landtmann pikolíkův nadřízený a rádce. Známe-li tuto skutečnost, 

mohl by mít zvolaný dotaz pikolíka Pepiho, jenž se náhle octl v nečekané a neznámé 

situaci, několik zakončení. 

Např.: 

'soU ich nicht lieber den Herrn Franz [bringen]!' 

'soU ich nicht lieber den Herrn Franz [rufen]!' 

'soU ich nicht lieber den Herrn Franz [fragen, ob ... ]!' 

Má-li chybět v českém překladu právě infinitiv, bylo by nejvhodnější řídit se při 

překladu třetí z těchto možností. 

Český překlad, který navrhuji, odpovídá tedy třetímu z právě jmenovaných možných 

významů, zní i v češtině jako reálný nedořečený dotaz a obsahuje tvaroslovný 

prostředek onikání: 

( ... ) a malý Pepi vykřikne: Ježíšmarjájósefe, milostivá paní, vždyť oni kašlou, 
neměl bych se pana Franze raději ... ! 

V souladu s německým originálem jsem českou větu zakončila vykřičníkem. Díky 

vykřičníku si český čtenář uvědomí, že pikolík Pepi svůj dotaz spíše zvolal, že dotaz 

pronesl ve velkém spěchu a rozrušení. 

Lange war ich nicht mehr aus Wien weg, auch im letzten Sommer nicht, weil Ivan 
in der Stadt bleiben muBte. Behauptet habe ich, das Allerschonste sei der 
Sommer in Wien und es gebe nichts Diimmeres, als gleichzeitig mit allen anderen 
aufs Land zu fahren, Ferien vertriige ich auch nicht, der W olfgangsee sei mir 
verleidet, weil ganz Wien dann ja am Wolfgangsee ist, und wenn Malina nach 
Karnten fuhr, blieb ich allein zuriick in der Wohnung, um mit Ivan ein paarmal an 
die Alte Donau zum Schwimmen fahren zu konnen. S. 147 

Už dávno jsem nebyla pryč z Vídně, ani minulé léto, protože Ivan musel zůstat ve 
městě. Tvrdila jsem, že není nic krásnějšího než léto ve Vídni a nic 
hloupějšího než odjet ve stejnou dobu jako všichni na venkov, navíc nesnáším 
prázdniny, Wolfgangovo jezero je mi protivné, protože se tam sejde celá Vídeň, 
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a když Malina odjel do Korutan, zůstala jsem sama v bytě a několikrát se 
s Ivanem jela vykoupat ke Starému Dunaji. s. 126 

Po uvozovací větě Behauptet habe ich následuje několik vět závislých, které obsahují 

Konjunktiv I ( das Allerschonste sei; es gebe; vertruge ich; der Wolfgangsee sei mir 

verleidet). Konjunktiv I signalizuje reprodukovanost řeči, případně ireálnost. V 

originálu tedy postava Já říká, že ostatním jen tvrdila, že nesnáší prázdniny, a že 

ostatním jen tvrdila, že je jí jezero Wolfgangsee protivné. Jinými slovy, z originálu je 

jasné, že postava Já svůj negativní postoj vůči prázdninám a jezeru Wolfgangsee 

předstírala, aby měla důvod zůstat v létě ve Vídni, na blízku Ivanovi, na němž je 

doslova závislá. 

Podíváme-li se pozorně na český překlad, zjistíme, že Jacobsenová si dostatečně 

neuvědomovala, jakou funkci Konjunktiv I v německých větách plní. V jejím českém 

překladu totiž postava Já prostě konstatuje jako fakt, že prázdniny nesnáší, konstatuje 

jako fakt, že je jí jezero Wolfgangsee protivné. Protože překladatelka Jacobsenová 

nesprávně interpretovala gramatickou informaci, bude se čtenář českého překladu 

domnívat, že postava Já zůstala přes léto ve Vídni především (a nebo alespoň částečně) 

kvůli sobě, nejen kvůli Ivanovi . 

Tomuto sémantickému posunu mohla překladatelka předejít, kdyby Konjunktiv I 

zohlednila ve všech případech: 

Už dávno jsem nebyla pryč z Vídně, ani minulé léto, protože Ivan musel zůstat ve 
městě. Tvrdila jsem, že není nic krásnějšího než léto ve Vídni a nic 
hloupějšího než odjet ve stejnou dobu jako všichni na venkov, také že prázdniny 
nemůžu ani vystát, a že Wolfgangsee37 je mi protivné, protože se tam sejde 
celá Vídeň, a když Malina odjel do Korutan, zůstala jsem sama v bytě a 
několikrát se s Ivanem jela vykoupat ke Starému Dunaji. 

Postava Já vypráví, co se jí právě zjevuje ve snu: 

( ... ) und ich sehe meinen Vater in meiner Todesangst an, er reiBt, um sich auch an 
meiner Mutter zu rachen, ihr die anderen Blumen aus der Rand, er tritt auf sie, er 
stampft auf allen drei Blumen herum, wie er oft aufgestampft hat in der Wut, er 
tritt und trampelt darauf, als gillte es, drei Wanzen zu zertreten, ( ... ). Meine 

37 Překládání německého Wolfgangsee českým Wolfgangovo jezero komentuji v kapitole Stylistické 
instrukce, na str. 107. 
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Mutter fegt die zertretenen Blumen, das bi6chen Unrat, weg, stumm, um das 
Haus rein zu halten. S. 180 

( ... ) ve smrtelné hrůze vidím otce, jak rve matce květy z rukou, aby se i jí pomstil, 
a šlape po nich, dupe po všech třech květinách, jak to dělal tolikrát v záchvatu 
zuřivosti, šlape po nich a rozdupává je, jako by chtěl zašlápnout tři štěnice, ( ... ). 
Matka němě zametá rozšlapané květiny, trochu smetí, aby dům zůstal čistý. 

s. 154 

Neurčitému zájmenu bijJchen běžně předchází neurčitý člen. Bachmannová však použila místo běžného 

členu neurčitého (ein bijJchen) příznakový člen určitý (das bijJchen). 

Na základě určitého členu lze slovní spojení das bif3chen Unrat označit jednoznačně 

jako přístavek; jakožto přístavek se slovní spojení das bif3chen Unrat vztahuje k téže 

skutečnosti, jakou označuje přístavku těsně předcházející slovní spojení die zertretenen 

Blumen. 

Příznakové spojení das bij3chen se používá tehdy, chce-li mluvčí naznačit, že množství 

něčeho je skutečně příliš malé, chce-li mluvčí množství něčeho bagatelizovat či 

znevážit. Postava Já tedy (možná za použití matčiných slov) zlehčuje výsledek otcova 

nepříčetného řádění. Spojení die zertretenen Blumen, das bij3chen Unrat můžeme ale 

chápat z úst postavy Já také jako ironii. 

Jacobsenová přeložila větu tak, že si český čtenář interpretuje vztah mezi větným 

členem rozšlapané květiny a větným členem trocha smetí jako parataktickou slučovací 

koordinaci. Český překlad si tedy čtenáři vyloží nejspíš tak, že matka zametá 

rozšlapané květiny a kromě toho i trochu smetí. Při tomto výkladu nevyjde najevo ani 

původní bagatelizování otcova řádění, ani původní ironie. 

Má-li si slovní spojení trocha smetí zachovat i v češtině funkci přístavku a má-li být 

do češtiny přeneseno bagatelizování otcova amoku a zároveň i ironie, bylo by třeba 

doplnit český překlad o ukazovací zájmeno: 

Matka němě zametá rozšlapané květiny, tu trochu smetí, aby dům zůstal čistý. 
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Postava Já vypráví, jak se k ní kdysi choval jeden muž, když jí daroval prsten: 

( ... ) er fragte mich jeden Tag, wie mir der Ring gefalle, und immer erinnerte er 
mich daran, daB ich diesen Ring von ihm bekommen ha.tte, er redete jahrelang 
ununterbrochen von diesem Ring, als konnte ich von einem Ring leben, und wenn 
ich nicht jeden Tag freiwillig devon redete, fragte er, wo hast du denn meinen 
Ring, Kind? U nd ich, das Kind, ich sagte, um Gottes willen, ich werde doch den 
Ring nicht, nein, ich bin jetzt ganz sicher, ich habe ihn nur im Bad liegengelassen, 
( ... ). S. 219 

( ... ) on se mě vyptával den co den, jak se mi ten prstýnek líbí, a neustále mi 
připomínal, že jsem ho dostala od něho, dlouhá léta mluvil ustavičně o tomhle 
prstenu, jako bych mohla z jediného prstenu žít, a když jsem se každý den o tom 
sama dobrovolně nezmínila, ptal se, dítě, kdepak máš ten prsten ode mě? A já, 
dítě, jsem řekla, proboha, přece nebudu, ne, jsem si teď zcela jistá, jen jsem ho 
nechala v koupelně,( ... ). s.187 

Význam nedokončený výrok ~přece nebudu~ neodpovídá významu nedokončeného 

výroku ~ich werde doch den Ring nicht~. 

Německá nedořečená výpověď ich werde doch den Ring nicht by mohla znít dokončená 

např. takto: leh werde doch den Ring nicht verloren haben. Toto znění by v každém 

případě odpovídalo kontextu. 

Domnívám se, že je téměř jisté, že sloveso werden v dané německé větě nepoukazuje 

do budoucnosti, jak se domnívala Jacobsenová, nýbrž vyjadřuje nejistotu (postava Já si 

není jista, zda prsten náhodou neztratila) a přání (tváří v tvář muži, jenž jí prsten 

daroval, doufá postava Já, že ho neztratila). 

Nedořečenou výpověď s významem nejistoty a přání bych přeložila tímto způsobem: 

( ... )ptal se, dítě, kdepak máš ten prsten ode mě? A já, dítě, jsem řekla, proboha, 
snad jsem ten prsten, ne, jsem si teď zcela jistá, jen jsem ho nechala v koupelně. 

V tomto českém překladu by zůstal zachováni původní náznak subverzivní snahy postavy Já- snahy, 

kterou dnes tolik zdůrazňují feministické interpretky: Muž, který daroval postavě Já prsten, se po prstenu 

neustále ptá, chce ho mít na očích, neustále na ten "svatodar" upozorňuje. Postava Já si uvědomuje, jak 

muži na onom prstenu záleží. Když postava Já řekne 'um Gottes willen, ich werde doch den Ring nicht ... ' 

('proboha, snad jsem ten prsten ... ), udržuje muže chvHi v napětí, v nejistotě, ve strachu o to, co se 

s jeho prstenem stalo. Snaha postavy Já onoho muže znejistit v českém překladu Jacobsenové schází. 
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Malina promlouvá k postavě Já: 

Wir werden heute abend einmal liber die Zukunft reden. Es mu6 unbedingt 
einmal aufgeraumt werden bei dir. In diesem ganzen Durcheinander wird sich 
sonst niemand auskennen. S. 294 

Dnes večer si konečně promluvíme o budoucnosti. Rozhodně si musíš u sebe 
jednou udělat pořádek. Jinak se nikdo v celé té změti nevyzná. s. 249 

V německé větě je užito trpneno rodu slovesné kombinace aufriiumen miissen, přičemž 

původce děje je nevyjádřen. Pro překlad použila Jacobsenová rod činný a do role agentu 

dosadila postavu Já. V důsledku tohoto svévolného doplnění si učiní čtenář německého 

originálu a čtenář českého překladu odlišnou představu o téže situaci: 

V originále dává Malina jasně najevo, že to nemusí být přímo postava Já, kdo bude 

dělat pořádek v jejím pokoji. Originál románu je protkán výhradně narážkami tohoto 

typu- narážkami na to, že Já brzy zmizí a že budoucnost bude patřit pouze a jenom 

Malinovi. 

Naproti tomu v českém překladu vyzývá Malina k úklidu "někdy v budoucnu" přímo 

postavu Já. Český překlad tak na rozdíl od originálu implikuje, že Malina počítá 

s existencí postavy Já i v době budoucí. Tato implikace je ovšem v ostrém rozporu 

s celkovou, do nejmenšího detailu promyšlenou strukturou originálního znění románu 

Malina. 

Navrhuji tento překlad: 

Dnes večer si konečně promluvíme o budoucnosti. Jednou se u tebe musí 
bezpodmínečně udělat pořádek. Jinak se nikdo v celé té změti nevyzná. 

Stylistické instrukce 

V románu Malina se prolínají dva stylově zcela protichůdné texty: 

1. Základní pásmo románu, které představuje autentickou zpověď ženského Já. 

2. Poetické pásmo románu, jež je pokusem ženského Já napsat krásnou knihu. 
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Základní pásmo románu - syntax 

Základní pásmo románu je zčásti vnitřní monolog, zčásti bezprostřední vyprávění 

postavy Já. Tomu také odpovídá syntaktická výstavba základního pásma: základní 

pásmo sestává převážně z dlouhých, bohatě rozvitých, většinou parataktických souvětí. 

Délky a rozvětvenosti souvětí dosahovala Bachmannová zapojením nejrůznějších 

doplňků, volných přívlastků, přístavků, enumerací, pleonasmů a osamostatněných 

větných členů. 

Například frekventovaně se vyskytující osamostatněné větné členy dodávají 

promluvám postavy Já charakter spontánnosti projevu. J acobsenová však zasadila 

mnohé z osamostatněných větných členů pevně do větné struktury, čímž spontánnost 

projevu postavy Já narušila. 

Například v následující větě podává postava Já bezprostřední popis obrazů, které se jí 

právě zjevují ve snu: 

Mein Vater tanzt mit Melanie, es ist der Ballsaal aus KRIEG UND FRIEDEN. 
S. 184 

Otec tančí s Melánií v plesovém sále z Vojny a míru. s. 158 

Německá věta sestává ze dvou samostatných, volně za sebou řazených, bezprostředně 

konstatovaných výroků (každý výrok je reakcí na jeden samostatný vjem). Čtenář 

originálu si díky tomuto řazení bezprostředně konstatovaných výroků uvědomuje obraz 

za obrazem přesně tak, jak si ho ve snu uvědomuje "právě teď" postava Já (pohled 

postavy Já zarmrí nejprve na tančící pár, poté se postava Já rozhlédne po prostoru a 

konstatuje, o jakou místnost vůbec jde). 

J acobsenová transformovala dva samostatné, těsně za sebou řazené vjemy v jednu 

souvislou větu. Z českého . překladu se tak logicky musela vytratit původní 

bezprostřednost popisu. 

Navrhuji tento (mnohem doslovnější) překlad: 

Otec tančí s Melánií, je to plesový sál z Vojny a míru. 
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Také v následující větě podává postava Já bezprostřední popis toho, co se jí právě 

zjevuje ve snu: 

Die Kammer ist groB und dunkel, nein, ein Saal ist es, mit schmutzigen 
Wanden, es konnte im HohenstaufenschloB in Apulien sein. 

S. 174 

Komora je rozlehlá a tmavá, ne, je to sál se špinavými stěnami, mohlo by to být 
v Apulii, na zámku Hohenstaufenů. s. 149 

I v tomto případě si čtenář originálu uvědomuje obraz za obrazem tak, jak ho "kamerou 

svého oka" vnímala ve snu postava Já (postava Já si nejprve uvědomila, že se nachází 

v jakémsi sále, poté zaostřila na detail a konstatovala, že okna toho sálu jsou špinavá). 

V českém překladu se stal z těchto dvou samostatných vjemů souvislý popis, který 

působí v porovnání s originálem méně bezprostředním dojmem. 

Navrhuji překlad, který bude- tak jako originál- doslova kopírovat vjemy postavy Já, 

překlad ve kterém bude vyjádřena původní intenzita bezprostřednosti projevu: 

Komora je rozlehlá a tmavá, ne, je to sál, okna sálu jsou špinavá, mohlo by to být 
v Apulii, na zámku Hohenstaufenů. 

Das Eis bricht, ich sinke unter dem Pol weg, ins Erdinnere. leh bin in der Rolle. 
S. 176 

Led puká, pod pólem se propadám do nitra země. Jsem v pekle. s. 151 

Postava Já popisuje, jak se propadá do pekla. V německém originále jsou čtyři fáze 

propadu, jež si postava Já uvědomuje, líčeny ve čtyřech krátkých, úsečných, plasticky 

ztvárněných výrocích, takže si čtenář charakter i rychlost pádu živě představí. Dalo by 

se dokonce říct, že čtenář větu čte a přitom jako by prožíval pád společně s postavou Já: 

(1) pod postavou Já praskne led, (2) ona se propadá pod pól, (3) padá do nitra země, (4) 

přistane v pekle. Trochu to připomíná řazení obrázků animovaného filmu. 

J acobsenová spojila dvě v originále samostatné, na sebe těsně navazující fáze (propad 

pod pól a pokračování pádu směrem do nitra země) ve fázi jedinou. Čtenář českého 

překladu si tedy o pádu neučiní tak živou představu, jakou si mohli učinit čtenáři 

německého originálu; český překlad pod pólem se propadám do nitra země působí spíše 

jako promyšlené vyprávění. 
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Bylo by jistě vhodné, kdyby i český překlad sestával z původních čtyř více méně 

samostatných segmentů, jež odpovídají čtyřem fázím pádu. Pak také český čtenář 

nabude dojmu, že postava Já padá a přitom popisuje své vjemy: 

Led puká, propadám se pod pól, do nitra země. Jsem v pekle. 

Intelektualizace syntaktických spojení 

V úvodu této kapitoly bylo řečeno, že základní pásmo románu je zčásti vnitřní 

monolog, zčásti bezprostřední vyprávění postavy Já. Pro vnitřní monology i pro 

bezprostřední vyprávění je příznačná vysoká frekvence asyndeticky spojovaných vět. 

Jak dokládají následující příklady, Jacobsenová frekvenci asyndeticky spojovaných vět 

snížila. Nevyřečené vztahy mezi větami tu a tam explicitovala. Český překlad byl 

tímto způsobem intelektualizován. Dojem volného proudu vědomí, případně dojem 

bezprostřednosti vyprávění postavy Já byl v místech intelektualizace logicky snížen. 

Např.: 

PlOtzlich heiBt es: Aufstehen! Wir stehen alle auf, brechen auf, der Kleine ist schon 
auf dem Lastwagen ( ... ).Der Lastwagen muB durch einen FluB, es ist die Donau, ~ 
ist dann doch ein anderer Flu6, ich versuche ganz ruhig zu bleiben, ( ... ). S. 194 

Vtom zazní příkaz: V stávat! Všichni vstáváme, vydáváme se na cestu, malý už je na 
náklaďáku ( ... ). Náklaďák musí překonat řeku, je to Dunaj, ale pak je to přece jen 
jiná řeka, snažím se zůstat klidná,( ... ). s. 165 

Navrhuji překlad: 

Vtom zazní příkaz: V stávat! Všichni vstáváme, vydáváme se na cestu, malý už je na 
náklaďáku ( ... ). Náklaďák musí překonat řeku, je to Dunaj, tak nakonec je to 
přece jen jiná řeka, snažím se zůstat klidná,( ... ). 

Trotz der Hohe habe ich mích hinausgebeugt und hinuntergesehen, auf der anderen 
StraBenseite steht Malinas Auto. Malina, der keinen Brief bekommen hat, muB es 
begriffen haben, er hat mír seinen W agen geschickt. S. 201 

I přes tu výšku jsem se vyklonila z okna a na druhé straně ulice uviděla stát 
Malinovo auto. Malina nedostal dopis, ale zřejmě to pochopil, když mi poslal svůj 
vůz. s. 171 
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Navrhuji překlad: 

I přes tu výšku jsem se vyklonila z okna a na druhé straně ulice uviděla stát 
Malinovo auto. Malina nedostal dopis, ale zřejmě to pochopil, poslal mi svůj vůz. 

Základní pásmo - tvarosloví 

Z morfologických prostředků používá Bachmannová v základním pásmu prostředky 

výhradně takové, jež odpovídají spisovnému jazyku. 

V českém překladu čerpá Jacobsenová rovněž převážně z morfologických prostředků 

spisovného jazyka, ale místy zapojuje i prvky hovorové. 

Například k příslovcím a ukazovacím zájmenům připojuje Jacobsenová dosti často 

příponu -hle: 

( ... ) tomuhle pánovi neodpovíme vůbec. s. 126 

( ... )dlouhá léta mluvil ustavičně o tomhle prstenu, jako bych mohla z jediného prstenu 

žít( ... ). s. 186, 187 

( ... )a tenhle významný listonoš( ... ). s.205 

( ... )že jsem ho právě dnes poprosila, aby mi v tyhle dny počítal tabletky( ... ). s. 276 

Takhle to dál už nemůže pokračovat. s. 277 

Uveďme ještě jiný příklad. Měla-li Jacobsenová možnost volby mezi spisovným také a 

hovorovým taky, volila téměř výhradně tvar hovorový: 

Však to taky nedělám,( ... ). s. 127 

( ... ) potom ale taky s Elizabeth Mihailovicsovou, ta zas připadla na Bertolda Rapatze, 

který zase ... Vím teď všechno, i proč měl Martin tu groteskní aféru s Elfí Nemecovou, 

která pak taky na trefila na Leo J ordana ( ... ) s.233 
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( ... ) my nevěděli, jestli se můžeme smát taky. s. 238 

Odpověděla jsem taky tak zlehounka:( ... ). s. 238 

Když se Jacobsenové naskytla možnost volby mezi infinitivem zakončeným na-tI -ct a 

infinitivem zakončeným na -ti I -ci, volila téměř vždy možnost první. To jen dokládá, 

že se Jacobsenová na pomyslné ose "knižnost - hovorovost" přiblížila spíše 

k hovorovosti. 

Např.: 

( ... ) člověk ( ... ) bude moct žít dál. s. 222 

Zmíněné morfologické náznaky hovorovosti můžeme považovat za opodstatněné -

stylizují mluvenost a bezprostřednost, jichž je v německém originále dosahováno 

častým narušováním větného rámce (pro tento německý syntaktický prostředek 

neexistuje obdobný syntaktický prostředek český). 

Základní pásmo - lexika 

Vyprávějící Já používá téměř výhradně lexikální výrazy stylově neutrální, 

nezabarvené, neexpresivní. Takové výrazivo je v souladu s celkovou charakteristikou 

postavy Já- Já je taktní, korektní, vážná a velice vzdělaná žena středního věku. 

Z následujících excerpt je patrné, že J acobsenová jazykový styl postavy Já pozměnila: 

Sechzig Zigaretten spater aber ist Ivan zurtick in Wien, er wird zuerst die 
Zeitansage anrufenund seine Uhr kontrollieren ( ... ) 

S.27 

Za šedesát cigaret bude ale Ivan zpátky ve Vídni, nejdřív brnkne na správný čas a 
zkontroluje si hodinky,( ... ) s.24 

Ivanovi i veškeré jeho činnosti věnuje postava Já doslova zbožnou pozornost. Jeho 

konáním je fascinována, Ivan je v jejích očích modlou. Když tedy postava Já zevrubně 
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popisuje, co Ivan udělá, jakmile vstoupí do svého bytu, zní sloveso brnknout v českém 

překladu příliš neformálně, rozhodně neodpovídá zbožnému zájmu postavy Já o Ivana a 

vše Ivanovo. Navrhuji použít zde sloveso stylisticky neutrálnější, "vážnější": 

Za šedesát cigaret bude ale Ivan zpátky ve Vídni, nejdřív zatelefonuje na správný 
čas a zkontroluje si hodinky, ( ... ) 

( ... ) aber es handelte sich in dem Bericht gar nicht um ihn, sondem in der 
Hauptsache ging es um das Begrabnis der Maria Malina, ( ... ) das die Wiener, 
freiwillig und natiirlich nur einer Schauspielerin wegen, begingen. 

S.l7 

( ... ) nešlo o něj, ny'brž především o pohřeb Marie Malinové, ( ... ) kterého se 
Vídeňáci ve velkém počtu - přirozeně kvůli herečce - dobrovolně účastnili. 

s.17 

Zde Jacobsenová zvolila jako ekvivalent neutrálního označení die Wiener poněkud 

pejorativní, až mírně nepřátelské označení Vídeňáci. 

Stylově neutrálnímu die Wiener by odpovídal spíš tento překlad: 

( ... ) nešlo o něj, nýbrž především o pohřeb Marie Malinové, ( ... ) kterého se 
Vídeňané ve velkém počtu -přirozeně kvůli herečce -dobrovolně účastnili. 

Das Telefon lautet, Fraulein Jellinek soll doch gehen. S.148 

Telefon zvoní, ať už slečna Jellineková konečně vypadne. s.l26 

J acobsenová použila pro překlad stylově neutrálního slovesa gehen sloveso vypadnout -

expresivní výraz, který implikuje, že postava Já dokáže být i hrubá. O tom, že by byla 

postava Já hrubá, nevypovídá ovšem ani jedno jediné místo německého originálu. 

Překlad odpovídající sémantice originálu by mohl znít např. takto: 

Telefon zvoní, ať už slečna Jellineková konečně jde. 

Z předcházejících excerpt vyplývá, že Jacobsenová učinila výrazivo postavy Já 

expresivnějším - některým výrokům dodala kladný hodnotící náboj, některé výroky 
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opatřila naopak záporným hodnotícím nábojem. Zkreslila tak nejen charakter postavy 

Já, nýbrž také vztah postavy Já vůči ostatním románovým postavám. 

Německý originál románu Malina obsahuje množství specificky rakouských výrazů. 

Např: 

( ... ) und die Ratlosigkeit nach den Einbrtichen, den Entkleidungen, den 
Perlustrierungen und Visitationen nimmt zu ( ... ). S. 34 

Ja, ich wollte .Jus studieren ( ... ). S. 88 

( ... ) Zwetschkenroster essen, Kaisererdapfel und Husarenbraten ( ... ). S. 157 

( ... ) darf ich in mein Bett und mich mit einer dicken Bauerntuchent zudecken 
( ... ). 

S. 161 

( ... ) die Kies aufschtitten, den Teer aufspritzen oder ihre .Jause verzehren. S. 237 

Perlustrierungen, Jus, Zwetschkenroster, Kaisererdiipfel, Husarenbraten, 

Bauemtuchent, Jause aj. jsou výrazy specificky rakouské. Tyto výrazy prozrazují o 

vyprávějící postavě Já, že je to Rakušanka. Rakouskými výrazy je navíc dobře 

dokreslováno rakouské prostředí, do něhož je román zasazen. Rakouskou specifičnost 

výraziva nelze do českého překladu bohužel nikterak přijatelně přenést. 

Jacobsenová se patrně pokusila nahradit ztrátu rakouské specifičnosti tak, že do 

překladu zapojila česká slova nevšední a řídce užívaná - poetismy, slova knižní, až 

archaická: 

Např.: 

( ... ) protože mi v nejútlejším dětství zapomněli dát propíchnout uši, ačkoli se!! 
nás na venku běžně všem děvčátkům bez milosti propichují( ... ). s. 90 

K posledu se mnou pro můj původ nebylo možné takříkajíc pohnout ani 
v nejmenším. s. 121 

Nižádná formulka nepohnula sluncem a jinými hvězdami( ... ). s. 270 

Nepozval jste mě věru na žádnou slavnost pro děti( ... ). s.61 
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Všimla jsem si, že ve spojení se slovesem napadnout I napadat (ve smyslu náhle přijít 

na mysl) používá Jacobsenová výhradně zastaralou38 dativní formu osobního zájmena. 

Následuje několik příkladů: 

( ... ) důležitější je, že mi hned při téhle příležitosti napadne kino nedaleko 
Korutanské třídy ( ... ). s. 23 

( ... )a přece mi napadá, jak by to mělo začít: Exsultate. s. 50 

( ... )napadne mi na poslední chvíli( ... ). s. 213 

( ... )protože mi napadá, že Malina musí mít hlad( ... ). s.256 

Musím konstatovat, že Jacobsenová porušila stylovou neutrálnost základního pásma 

- základní pásmo ozvláštnila výrazy knižními, archaickými a poetickými. Logicky tak 

byl zmírněn kontrast mezi stylově neutrálním základním pásmem a poetickou krásnou 

knihou (kontrast, který Bachmannová v románu Malina velice důsledně dodržovala). 

Poetické pásmo 

Poetické pásmo v sobě zahrnuje krátký příběh Tajemství princezny z Kagranu a dále 

nové a nové, vždy jen velice kratičké pokusy o začátek krásné knihy. 

Poetické pásmo - syntax 

V níže uvedeném německém souvětí lze identifikovat paralelismus - specifický typ 

opakování. Jacobsenová paralelismus do češtiny nepřenesla. Byla tak jednak snížena 

koheznost českého souvětí, ale v první řadě byl český překlad ochuzen o výrazný 

básnický prvek. 

Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarzgoldene Augen haben, sie 
werden die Schonheit sehen, sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder 
Last, sie werden sich in die Lufte heben, sie werden unter die W asser gehen, sie 
werden ihre Schwielen und ihre Note vergessen. S.l20 

38 Zatímco Slovník spisovného jazyka českého (1989) vedle sebe uvádí ještě obě vazby (napadnout I 
napadat koho i komu), v novém Slovníku slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení 
(2005) je ve významu "náhle přijít na mysl" uvedena už jen vazba se 4. pádem (napadnout I napadat 
koho). Jak mi potvrdili pracovníci Ústavu pro jazyk český, považuje se spojení napadne mi I napadá mi 
v dnešní době již za spojení zastaralé. 
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Nadejde den, kdy lidé budou mít čemozlaté oči a spatří krásu, kdy se zbaví špíny 
i veškeré tíže, vznesou se do vzduchu, ponoří se do vody, zapomenou na své 
mozoly i veškerou bídu. s.103 

Paralelismus nepřenesla Jacobsenová patrně z toho důvodu, že česká dokonavá slovesa 

(spatřit, zbavit se, ponořit se ... ) netvoří složený čas budoucí. Bylo by ale možné (a 

podle mého názoru i vhodné) přistoupit ke kompenzaci. J acobsenová mohla 

paralelismus naznačit pomocí jiných lexikálních prostředků, například několikerým 

opakováním uvozovacího kdy: 

Nadejde den, kdy lidé budou mít čemozlaté oči a spatří krásu, kdy se zbaví špíny 
i veškeré tíže, kdy se vznesou do vzduchu, kdy se ponoří do vody, kdy 
zapomenou na své mozoly i veškerou bídu. 

Poetické pásmo - tvarosloví 

Krásná kniha je poetický text, prostoupený aliteracemi i jinými stylovými figurami. 

Bylo-li to jen trochu možné, snažila se Jacobsenová zachovávat aliteraci vždy na tom 

místě, na kterém se aliterace vyskytla v originále: 

Sie konnte nicht vor und nicht zuriick, sie hatte nur die W ahl zwischen dem 
Wasser und der Ůbermacht der Weiden, ( ... ). S. 67 

Nemohla dopředu ani zpátky, mohla pouze volit mezi vodou a všemocným 
vrbovím, ( ... ). s. 58 

Jacobsenové se nepodařilo vytvořit aliteraci v místě, kde je popisován zurčivý zvuk 

vody: 

Lauschend, zwischen den schaumenden Stromschnellen, den Wirbeln und 
Strudeln, begriff die Prinzessin, ( ... ). S. 65 

Princezna naslouchala zpěněným peřejím, vírům a klokotání a pochopila, ( ... ). 
s. 56 
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Možná právě proto zapojila Jacobsenová aliteraci v těsné blízkosti právě zmíněné věty, 

rovněž k vystižení zvuku, který vydává voda: 

Die Fluten der Donau, erleichtert, dem Zwang der unverriickbaren Ufer entronnen zu 

sein, nahmen ihren eigenen Lauf, verloren sich im Labyrinth der Kanale, deren Geader 

die aufgeschiitteten Inseln durchschnitt in breite StraBen, durch die das Wasser mit 

Get5se dahinschoB. 

Vodám Dunaje se ulevilo, že unikly tlaku nepoddajných břehů, a rozlévaly se 
svou vlastní cestou, ztrácely se v labyrintu kanálů, jejichž žilkoví protnulo 
naplavené ostrovy širokými průrvami, po nichž se vodstva valila s hukotem a 
hřmotem. 

( ... ) und so wiirde die Ebene leben, wechselvoll ( ... ). 
( ... )a tak nížina žila ve stálých proměnách( ... ). 

S.65 
s. 56 

Ebene leben je zvukomalebné slovní spojení. Přesný sémantický ekvivalent německého 

Ebene je rovina. Překladatelka dala přednost sémanticky méně přesnému překladu 

nížina. Díky tomuto kroku byla zvukomalebnost přenesena i do českého překladu -

vzniklo docela zvukomalebné nížina žila. 

V krásné knize bývají vždy v jednom jediném místě záměrně kumulována slova 

stejného kořene. Tento prostředek poetizace textu se nazývá figura etymologica. 

Jacobsenová ho místy nezohlednila: 

( ... ) sie sah die Fluten schlammig und schlammiger werden ( ... ). S. 65 
( ... )povšimla si, že řeka je stále bahnitější( ... ). s. 57 

Figura etymologica zůstane zachována například tímto českým překladem: 

( ... ) povšimla si, že řeka je náhle bahnitá a bahnitější ( ... ). 
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Postava Já popisuje neznámého muže, který jí před dvěma tisíci lety přicválal na 

pomoc, zachránil ji, ale bohužel byl nucen pokračovat ve své cestě: 

Er war schwarzer als vorher das Schwarze um sie ( ... ). S.67 

Byl černější než temnota kolem ní( ... ). s. 58 

Figura etymologica by zůstala zachována například tímto českým překladem: 

Byl černější než čerň kolem ní( ... ). 

Obdobná figura se vyskytuje v románu Malina o více než sto stran dále, a to v 

momentě, kdy se postava Já setká s týmž mužem. Tentokrát probíhá setkání 

v současnosti, bohužel opět za nevhodných okolností- postava Já a zmíněný muž se 

potkávají jako vězni v koncentračním táboře. 

In den vielen Baracken, im hintersten Zimmer, finde ich ihn, er wartet dort mtide 
auf mich, es steht ein StrauB Ttirkenbund in dem leeren Zimmer, neben ihm, der auf 
dem Boden liegt, in seinem schwarzer als schwarzen siderischen Mantel, in dem 
ich ihn vor einigen tausend Jahren gesehen habe. S. 193 

Tentokrát zopakovala Jacobsenová slovo téhož kořene i v českém překladu: 

Najdu ho v nejzazší místnosti jednoho z nespočetných baráků, unavený tam na mě 
čeká, v prázdném pokoji stojí kytice zlatohlavých lilií, on leží na zemi ve svém 
siderickém plášti, černějším než všechna černota, ve kterém jsem ho spatřila před 
několika tisíciletími. s. 164 

Má-li být čtenářům českého překladu okamžitě jasné, že se postava Já setkala s týmž 

mužem, s kterým se setkala o sto stránek dříve, tedy před dvěma tisíci lety, bylo by 

samozřejmě vhodné, aby v českém překladu zůstala figura etymologica (schwiirzer als 

das Schwarze a schwiirzer als schwarz) zachována při popisu obou setkání - nejen při 

popisu setkání v současnosti, nýbrž i při popisu prvního setkání před dvěma tisíci lety. 

POETICKÉ PÁSMO -lexikální prostředky 

Krásná kniha sestává z poetismů a z lexikálních prostředků knižního, až 

archaického rázu. Není samozřejmě možné nalézt pro každý knižní či archaický výraz 

německého originálu odpovídající knižní či archaický výraz český. Jak tedy 

Jacobsenová dosáhla knižního, až archaického charakteru krásné knihy? Snadno: do 
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překladu zapojovala české knižní výrazy, české archaismy a české poetismy, jakmile 

se jí k tomu naskytla vhodná příležitost. 

Bezaubert stand sie auf und Offnete ihr Zelt, sie sah den unendlichen dunklen 
Himmel Asiens ( ... ). S. 63 

V okouzlení vstala a rozhrnula stan, hleděla na nekonečně temné nebe Asie ( ... ). 
s. 55 

( ... ) sie sah nicht die March, die sich hier in die Donau stiehlt ( ... ) S. 65 

( ... )nikde neviděla řeku Moravu, jež se tu kradí vlévá do Dunaje( ... ) s. 56 

Kromě toho využila Jacobsenová k vyjádření knižnosti i zcela specifických možností 

českého jazyka - do českého překladu zapojila adjektivum ve tvaru jmenném i 

přechodník přítomný: 

( ... ) daB er um sie geklagt und flir sie voller Hoffnung gesungen hatte ( ... ). S. 63 

( ... )že to kvůli ní naříkal a pro ni pln naděje zpíval( ... ). s. 55 

( ... ) die Btische bogen und wiegten sich raschelnd im immerwahrenden Wind der 
Ebene( ... ). S. 64 

( ... )houští se ohýbalo a vlnilo, šelestíc pod nápory nepřetržitého větru z rovin( ... ). 
s. 56 

Lexikální instrukce 

Cizí slova 

Pro jazyk postavy Já je charakteristická poměrně vysoká frekvence cizích slov. Tato cizí 

slova pocházejí z nejrůznějších sfér a vědních oborů, a pomáhají charakterizovat 

postavu Já jako mimořádně vzdělanou ženu. 

J acobsenová nahrazovala cizí slova poměrně často slovy domácími, a to i v případech, 

kdy bylo možné cizí slovo v češtině zachovat. 
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lm Café Heumarkt bin ich noch immer bose auf Lina, denn sie ist die gefahrliche 
Mitwisserin mancher meiner Gedanken, sie hort rnich auch manchmal Satze am 
Telefon sagen, die fiir sie die reine Haresie sind ( ... ) S. 120 

V kavárně na Senném trhu mám na Linu pořád ještě zlost, protože je nebezpečně 
zasvěcená do některých mých myšlenek a taky mě často slyší říkat do telefonu věty, 
které považuje za čisté kacířství( ... ). s. 103 

Překlad se zachováním cizího slova by mohl znít takto: 

( ... ) taky mě někdy slyší říkat do telefonu věty, které považuje za čistou herezi 
( ... ). 

Tausendmal besser 11iBt sich das Zerebrale an einem Mann verstehen, fiir rnich 
jedenfalls. S. 268 

Tisíckrát snáz, aspoň pro mě, se dá pochopit jeho mozek. s. 228 

Slovo mozek svou sémantikou v žádném případě neodpovídá cizímu slovu das 

Zerebrale I cerebrálnost. O tom, že mozek a cerebrálnost jsou dvě odlišné skutečnosti, 

svědčí tato definice slovního spojení cerebrální typ: 

cerebrální typ = nápadný rozvojem mozkové části hlavy vůči ostatním částem těla (Akademický slovník 

cizích slov 1996)39 

Mozek je část těla, zatímco cerebrálnost vypovídá spíše něco o povahových rysech, o 

charakteru člověka. 

Navrhuji použít takový překlad, který bude obsahovat původní cizí slovo a zároveň i 

původní význam cizího slova: 

Tisíckrát snáz, aspoň pro mě, se dá pochopit jeho cerebrálnost. 

( ... ) im Auditorium Maximum stan den aufgereiht einige junge Manner ( ... ). 
S.308 

( ... )ve velké posluchárně stálo v řadě několik mladíků( ... ). s. 261 

39 N a internetu jsem se setkala ještě s touto, poněkud zevrubnější definicí: Cerebrální typ člověka 
( -?cerebrálnost) =člověk, jenž touží mít ve všem pořádek (třídí, uklízí, sleduje čas, počítá peníze), je 
posedlý čistotou (otírá si příbory, nikdy by se po někom nenapil ze sklenice a nepůjčil svůj zubní 
kartáček), má fobii ze zápachů 
(viz. WWW: <http://www.femina.cz/index.php?ID=3490> [cit. 25.7.2006]). 
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Navrhuji, aby i český překlad obsahoval původní dvojici latinských slov (z překladu se 

tak nevytratí narážka na konkrétní přednáškový sál vídeňské univerzity v ulici Dr. Kari 

Lueger Ring 1): 

( ... )v Auditoriu maximu stálo v řadě několik mladíků( ... ). 

Vlastní jména osob 

Křestní jména se překladatelka snažila přizpůsobovat češtině, a to morfologicky, 

fonologicky, nebo alespoň ortograficky. 

Např.: Wanda (s. 22) - Vanda (s. 21), Josefine (s. 107) - Josefína (s. 92), Wilma (s. 

111) - Vilma (s. 96), Kari (s. 121) - Karel (s. 104), Lisel (s. 161) - Líza (s. 138), 

Franziska (s. 275)- Franciska (s. 233), Elvira (s. 275)- Elvíra (s. 233), Klara (s. 276) -

Klára (s. 234). 

Při překládání vlastního jména Agnes nebyla Jacobsenová konsekventní. Ivanovu 

hospodyni uvedla jako Agnes (s. 25), později o ní hovořila jako o Anežce (s. 104) a 

nakonec ji označila zase jako Agnes (s. 214). Je dosti pravděpodobné, že si český čtenář 

představí pod jmény Agnes a Anežka dvě různé ženy. Ivan je tím pádem v českém 

překladu představován jako muž, ke kterému docházejí dvě hospodyně (Agnes a 

Anežka), nikoliv jedna, jak by to odpovídalo originálu. Překladatelka se samozřejmě 

měla rozhodnout jen pro jednu z možností. 

Pokud by tedy překladatelka zvolila typicky českou Anežku, mohl by si český čtenář 

představovat, že služka přišla do Vídně z Čech nebo z Moravy.40 O českém původu 

služky však v originále nebyla řeč. Jen z toho důvodu, aby nedošlo k nedorozumění, se 

přikláním k tomu, ponechat v českém překladu původní podobu jména a tu přizpůsobit 

fonologii a ortografii češtiny. Hospodyni navrhuji pojmenovat v českém překladu jako 

Ágnes. 

40 Je všeobecně známé, že mnohé vídeňské hospodyně pocházely často právě z Čech nebo z Moravy. 
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Toponyma 

Toponyma se Jacobsenová většinou snažila překládat do češtiny, jakmile se jí k tomu 

naskytla příležitost. 

Např.: 

Ulice: Ungargasse (s.10)- Uherská ulice (s. 10), Beatrixgasse (s. 12)- Beatricina ulice 

(s. 12), Mtinzgasse (s.12)- Mincovní ulice (s.12), ReichsratstraBe (s. 89)- ulice Říšské 

rady (s. 77), Seidengasse (s. 257) - Hedvábná ulice (s. 218), Liebiggasse (s. 305) -

Liebigova ulice (s. 259). 

Náměstí, nábřeží, trhy: Schwarzenbergplatz (s.13) - Schwarzenberkovo náměstí 

(s.l3), Waagplatz (s. 22) - Vážné náměstí (s. 21), Lobkowitzplatz (s. 14) -

Lobkowicovo náměstí (s. 14), Franz-Josef-Kai (s. 9-10)- nábřeží Franze Josefa (s. 10), 

Graben (s. 14)- Příkop (s. 14), Heumarkt (s. 12)- Senný trh (s. 12). 

Města: Triest (s. 99) - Terst (s. 86), Czernowitz (s. 99) - Černovice (s. 85), Lipica (s. 

99) - Lipice (s. 85) 

Snaha Jacobsenové o počešťování topografických jmen vedla někdy ke zbytečným 

chybám. 

Ivan geboren 1935 in Ungarn, Pécs (vormals Ftinfkirchen). 

IV AN narozen 1935 v Pešti (dříve Pětikostelí), Maďarsko. 

S.9 

s. 9 

Hovoří-li se v češtině o maďarském městě Pécs, používá se buď originální maďarská 

podoba města, tedy Pécs, a nebo starší české exonymum Pětikostelí. V žádném případě 

není možné překládat město Pécs jako Pešt (Pešt je část Budapešti). 

Navrhuji tento překlad: 

IV AN narozen 1935 v Pécsi (dříve Pětikostelí), Maďarsko. 
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Ve dvou případech použila J acobsenová pro český překlad originální jména rakouských 

měst, přestože měla možnost čerpat z rejstříku českých exonym. Pokusím se nyní přijít 

na to, z jakého důvodu překladatelka česká exonyma zamítla: 

Jméno rakouského města Klagenfurt převáděla Jacobsenová do českého překladu jako 

Klagenfurt, ačkoliv k tomuto jménu existuje české exonymum - Celovec41
• Mně 

samotné se jeví Celovec jako docela známé exonymum. Jsem si ale vědoma toho, že mé 

presupozice jsou v tomto případě trochu širší, než je v české kultuře běžné. Zjistila 

jsem, že v současné době se v českém textu se jménem Celovec skutečně téměř 

nesetkáme. 

Např. v nových publikacích o Rakousku se píše dnes už téměř výhradně o Klagenfurtu (viz. např. 

Rakousko 2004a, Rakousko 2004b, Rakousko 2006). Publikace Rakousko: průvodce do zahraničí (1990: 
42) sice jméno Celovec uvádí, ale jen na jednom jediném místě, navíc v závorkách, tedy pouze pro 
doplnění. Jazykovědec Šrámek (1997: 282) píše: "( ... ) místo jmen kdysi běžných, jako např. Brémy, 
Lubek, Štýrský Hradec, Inšpruk, Litava, Celovec apod., dnes zřetelně převládají podoby autentické, 
"originální": Bremen, Ltibeck, Graz, Innsbruck, Leitha, Klagenfurt ap.( ... )." A dále pokračuje: "Dnes se 
už vůbec nevyskytnou např. jména Celovec,( ... )." 

Rovněž rakouské město Hermagor ponechala J acobsenová v originální "rakouské" 

podobě, přestože měla možnost použít české exonymum Sv. Mohor42
. Jméno Sv. Mohor 

nenajdeme ale dnes už v žádném cestovním průvodci ani v žádném zeměpisném atlase. 

Český čtenář by tedy ve jméně Sv. Mohor nerozpoznal rakouské toponymum (a ani by 

si nemohl dohledat, o co ve skutečnosti jde). 

Jacobsenová si zřejmě uvědomila, že v českém Celovec a Sv. Mohor by český čtenář 

nerozpoznal rakouská toponyma (používat identifikovatelná rakouská toponym je 

přitom při překládání díla Ingeborg Bachmannové nutné, jinak nezůstane zachován 

úzký vztah díla Bachmannové k Rakousku). Můžeme tedy říct, že užití autentických 

rakouských názvů Klagenfurt a Hermagor nenarušuje snahu Jacobsenové po co možná 

největším počeštění. Užití autentických rakouských názvů Klagenfurt a Hermagor bylo 

"nutné", aby se pro českého čtenáře nevytratil vztah románu k Rakousku. 

41 viz např. Ottttv slovník naučný nové doby: Dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému (Konkurs
Maj o). 3. sv., 2. díl. Praha: Otto, 1935, heslo Korutany. 
42 viz např. Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému (Konkurs
Majo). 3. sv., 2. díl. Praha: Otto, 1935, heslo Korutany. 

106 



Řeky a jezera: Worthersee (s. 21)- Wortherské jezero (s. 21), Wolfgangsee (s. 49)

Wolfgangovo jezero (s. 43), Mondsee (s. 145)- Měsíční jezero (s. 126), auf der Alten 

Donau (s. 83)- na Starém Dunaji (s. 71). 

Při překládání názvů jezer Jacobsenová také pochybila, a to hned několikrát. Například 

německé toponymum Worthersee překládala jako Wortherské jezero. Překladatelka 

chtěla nejspíše název jezera přizpůsobit češtině. Pak ale měla užít takový název, který se 

v češtině skutečně používá (nebo alespoň používal), tedy název, pod nímž si český 

čtenář může rakouské toponymum skutečně dohledat. Název Wortherské jezero, jak ho 

používá Jacobsenová, se nevyskytuje v žádném zeměpisném průvodci, v žádném atlase, 

ani v žádné jiné publikaci. Například v Ottově slovn{ku naučném nové doby (1935) se 

pro označení jezera Worthersee používá české exonymum Vrbské jezero. Avšak v 

novějších českých publikacích vztahujících se k Rakousku (např. Rakousko: průvodce 

do zahraničí 1990, Rakousko 2004a, Rakousko 2004b, Rakousko 2006) se už setkáme 

jedině s "originálním" názvem Worthersee. 

Má-li být název jezera identifikovatelný jako rakouské toponymum, dala bych přednost 

autentickému a v češtině běžně užívanému Worthersee (při prvním užití v románu bych 

jméno specifikovalajako jezero Worthersee). 

Totéž platí o toponymech Mondsee a Wolfgangsee. Nikde (ani ve starších českých 

publikacích a atlasech) jsem tato jezera nenalezla pod názvy Měsíční jezero, příp. 

Wolfgangovo jezero. Jacobsenová by se možná neměla pokoušet o vlastní překlad 

topografických rakouských názvů, když hraje reálná topografie v románu Malina tak 

důležitou úlohu. 

( ... ) die Luft ist besser im Friaul als hier ( ... ). 

( ... ) ve Friaulu je lepší vzduch než tady ( ... ). 

S.99 

s. 85 

Friaul, tedy německé označení severoitalské oblasti Friuli, přenesla Jacobsenová do 

českého překladu v německé formě. To nebylo nejvhodnější řešení. Překladatelka měla 
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možnost použít české označení Furlánsko43 (tento překlad by také nejvíce odpovídal 

celkovému přístupu Jacobsenové k překládání toponym v románu Malina). Případně 

mohla Jacobsenová použít autentický název italské oblasti, tj. Friuli. 

Je jasné, že v případě severoitalské reálie Friuli (česky Furlánsko) neprovedla 

J acobsenová dostatečnou rešerši. 

VynechávánítoponyDI 

Rakouská toponyma (většinou ta, k nimž neexistuje ustálený český ekvivalent) 

překladatelka někdy vynechávala nebo je nahrazovala příslušným pojmem nadřazeným. 

Ein Besichtiger wíirde am Schwarzenbergplatz oder spatestens aDI Rennweg, 
beiDI Belvedere, urnkehren, ( ... ). S. 13 

Turista by udělal čelem vzad buď na Schwarzenberském náměstí nebo nejpozději 
u Belvederu ( ... ) s. 13 

( ... ) meinetwegen auf der Alten Donau, iDI Kaiserwasser ( ... ) 

( ... ) pro mě za mě třeba na StaréDI Dunaji ( ... ) 

In den Tuchlauben sind wir verabredet, im italienischen Eissalon. 

Domluvili jsme si, že se sejdeme v podloubí u Itala na zmrzlině. 

S.83 

s. 71 

S. 133 

s. 114 

Eine Weile aber war ich einfach vor eineDI Mechaniker aus deDI hinteren Erdberg 

befangen, er muBte einen Kotfltigel von meinem Auto ausbiegen ( ... ) S.277 

Načas mě ale přímo uchvátil jeden Inechanik, který mi vyklepal blatník u auta( ... ) 

s.235 

43 viz např. Ottúv slovník naučný nové doby: Dodatky k Velikému Ottovu slovn(ku naučnému. 2. sv., 2. díl 
(Ga-ls). Praha: Otto, 1935, heslo Furlánsko; dále např. WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/leonardo/magaziny/ _zprava/217823> [cit. 13.7 .2006] 

108 



Autorka románu Malina přitom zapojila všechna toponyma záměrně. Ke každému 

toponymu, které Bachmannová užila, se váží určité geografické a historické informace, 

jež mají dokreslit či podtrhnout líčený obsah. Například o výše zmíněném Erdbergu 

jsem se dočetla, že je to okrajová část Vídně, v níž žili po několik staletí pěstitelé ovoce 

a zeleniny, a v níž se v 19. století začali usazovat řemeslníci.44 Jistě není náhoda, že 

Bachmannová situovala autodílnu a prostého automechanika právě do této odpradávna 

"užitečné" oblasti. 

V českém překladu by záměrně užitá toponyma neměla chybět (toponyma, která budou 

českému čtenáři nejspíš zcela neznámá a k tomu nesnadno dohledatelná, bych buď 

specifikovala pomocí vnitřní vysvětlivky, nebo stručně popsala v poznámkovém aparátu 

na konci knihy). 

Např.: 

Načas mě ale přímo uchvátil jeden mechanik ze zapadlé části okresu Erdberg, musel 

mi u auta vyklepat blatník ( ... ) 

Autorská slova 

Aber Washington und Moskau und Berlín sind bloB vorlaute Orte, die versuchen, 
sich wichtig zu machen. In meinem Ungargassenland nimmt niemand sie ernst 
( ... ) S.27 

Kdepak, Washington a Moskva a Berlín, to jsou jenom taková hnízda, která se 
naparují a tváří důležitě. V končinách mé Uherské ulice je nebereme vážně( ... ) 

s.24 

Uvedená německá věta je první místo v knize, na kterém se čtenář setká se slovem 

Ungargassenland. Toto slovo vytvořila Bachmannová výhradně pro účely románu 

Malina -jedná se tedy o tzv. slovo autorské. Postava Já jím označuje jedno konkrétní 

místo ve Vídni, jediné místo, kde se cítí v bezpečí. Ungargassenland se pak prolíná 

celým románem, jinými slovy -je to Leitmotiv románu Malina. Slovo Ungargassenland 

měla Jacobsenová překládat stále stejným způsobem. V tom však nebyla Jacobsenová 

44 WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Erdberg> [cit. 3.7.2006] 
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zcela důsledná - slovo Ungargassenland přeložila nejprve jako končiny mé Uherské 

ulice a na všech ostatních rrústech výskytu pak použila označení Uliční Uhersko. 

První jmenovaný překlad - končiny mé Uherské ulice - neodpovídá sémantice 

německého Ungargassenland ve všech ohledech (obsahuje totiž navíc významovou 

složku 'končiny', a naopak postrádá důležitou významovou složku 'země). 

Překlad Uliční Uhersko je podle mého názoru vydařený, neboť působí v souladu s 

originálem nevšedním dojmem, a hlavně se v něm objevují veškeré významové 

složky německého Ungargassenland: 

-'Uhry' (tedy země Ivanova původu), 

-'ulice' (jakožto jedno zcela konkrétní rrústo v celé Vídni, na kterém se Já cítí bezpečně) 

-a díky koncovce -sko i významová složka 'země'. 

Makarónská výstavba textu 

Pro originál románu Malina jsou příznačné přechody z němčiny do různých jiných 

evropských jazyků. V románu se tedy vyskytují slova, části vět a nebo celé věty ve 

slovinštině, v maďarštině, italštině, francouzštině a angličtině. Makarónská výstavba 

textu úzce souvisí s rrústem děje: román Malina se odehrává v Rakousku, v zemi, jež 

byla několik stovek let centrem mnohonárodnostního a mnohojazyčného "rakouského 

domu". 

· Některé z cizojazyčných výroků překládala Jacobsenová do češtiny: 

Man konnte sagen, sie se i eine besondere Gasse ( ... ) Streckenweise, etwa auf der 
Hohe des Consolato ltaliano, mit dem Instituto Italiano di Cultura kann man 
ihr ein gewisses Air nicht absprechen, und doch hat sie nicht zuviel dav on ( ... ) 

S. 12 

Dalo by se říci, že je to zvláštní ulice ( ... ) Tu a tam, třeba poblíž italského 
konzulátu a Italského kulturmno institutu, jí nelze upřít jisté fluidum, a přece 
ho ne má nazbyt ( ... ) 

s. 12 
Vídeňské ulici dodávají v německém originále fluidum nejenom samotná sídla italských 

institucí, nýbrž jistě i jejich autentické názvy ve zpěvné italštině. Bylo by podle mého 
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názoru vhodnější, kdyby převedla Jacobsenová do českého překladu originální, tj. 

italské názvy institucí, zvláště když budou českým čtenářům poměrně snadno 

srozumitelné. 

Dalo by se říci, že je to zvláštní ulice ( ... ) Tu a tam, třeba v tom místě, v jehož 
blízkosti stojí Consolato Italiano a Instituto Italiano di Cultura, jí nelze upřít 
jisté fluidum, a přece ho ne má nazbyt ( ... ) 

Die Zariza, die meinen Vater ihren >Baren<, nennt, neckt ihn ( ... ). Mein Vater 
erklart der Zariza, daB ( ... ). S.209, 210 

Cařice laškuje s mým otcem, kterého oslovuje "medvěde" ( ... ). Otec vysvětluje 
cařici,že( ... ) s.178, 179 

Zariza je německý přepis ruského Zfapulfa (česky carevna). Jak jsem již zmínila výše, 

zapojovala Bachmannová do románu záměrně a účelově slova z nejrůznějších jazyků. 

Slovo Zariza uvádí svatební obřad do vztahu s "ledovým" Ruskem. Bylo by vhodné, 

aby se přepis ruského slova objevil také v českém překladu: 

Carica laškuje s mým otcem, kterého oslovuje "medvěde" ( ... ). Otec vysvětluje 
carici, že( ... ). 

Kladu si otázku, z jakého důvodu použila překladatelka slovo cařice - slovo, které ve 

slovní zásobě českého jazyka ani neexistuje. Jacobsenová patrně chtěla pomocí 

významově hanlivé koncovky -ice naznačit, že carevna je zlá a odsouzeníhodná žena. 

Překladatelé by ale neměli explicitovat nedořečené. Pro překladatele a překladatelky 

Ingeborg Bachmannové platí toto "pravidlo" dvojnásob. 

Heute nachmittag raffe ich mich auf und gehe zu diesem Vortrag ins Institut 
Francais, ich komme nattirlich zu spat und muB hinten an der Ttire stehen, von 
weitem grtiBt mich Francois, der an der Botschaft arbeitet und irgendwie unsere 
Kulturen austauscht, versohnt und gegenseitig befruchtet ( ... ). 

S.77 

Dnes odpoledne jsem se zmátořila a vydala se na přednášku do Francouzského 
institutu, přirozeně jsem přišla pozdě a musím zůstat stát vzadu u dveří, zdaleka 
mě zdraví Francois, který pracuje na velvyslanectví a jaksi vyměňuje naše 
kultury, smiřuje je a vzájemně oplodňuje( ... ). s. 66, 67 
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Tím, že Jacobsenová nezachovala originální francouzský název Institut Franr;ais, schází 

v českém překladu slovní hříčka, založená na grafické a fonetické podobnosti 

francouzských jmen Franr;ois a Franr;ais (muž jménem Fram;ois je zaměstnán v ústavu 

s názvem Institut Franfais). 

Vzhledem k tornu, že slovní hříčky jsou velice nápadnou a nepostradatelnou součástí 

románu Malina, domnívám se, že by se měla každá slovní hříčka pokud možno 

zachovat. 

Do českého překladu navrhuji zapojit obě francouzská jména v nezměněné francouzské 

podobě, a to i za cenu toho, že bude Francouzskému institutu přisouzeno pořadatelství 

akce: 

Dnes odpoledne jsem se zmátořila a vydala se na přednášku, kterou uspořádal 
Institut Francais, přirozeně jsem přišla pozdě a musím zůstat stát vzadu u dveří, 
zdaleka mě zdraví Francois, který pracuje na velvyslanectví a jaksi vyměňuje 
naše kultury, smiřuje je a vzájemně oplodňuje( ... ). 

Slovní hříčky45 

Jak jsem se již zmínila v předchozí kapitole, obsahuje román Malina mnoho nápaditých 

slovních hříček. Následuje slovní hříčka, která se zakládá na fonologické podobnosti 

příslovce ganz a jmen Gans, Ginz a Gonz. 

Sehr geehrter Herr Ganz, 
( ... ) Was rnich zuletzt zu stOren anfing und weiter stOrt, das ist Thr Narne. ( ... ) Fiir 
rnich selber denke ich, wenn es unvermeidlich ist, an Sie zu denken, absichtsvoll an 
Sie als >Herr Genz< oder >Herr Gans<, rnanchrnal habe ich es schon rnit >Ginz< 
versucht, aber der beste Ausweg bleibt irnrner noch . >Herr Gonz<, weil ich dann 
von Threm Narnen nicht zu weit abriicke, aber rnit einer dialekthaften Farbung ihn 
ein kle in wenig Hicherlich machen kann S .1 04 

45 Slovní hříčku chápu v širokém významu, tak jak ji definuje např. Koller (2004: 258-259): "Gespielt 
werden kann mit der Polysemie von Wortern und Syntagmen, mit der Kontrastierung oder dem 
Gleichzeitigmeinen von wortlicher (konkreter) und iibertragener (metaphorischer) Bedeutung von 
Ausdriicken, mit der phonetischen oder graphischen Áhnlichkeit von Wortern, mit "sprechenden Namen" 
( ... ), mit festen oder relativ festen Syntagmen ( ... ). ( ... )Um Sprachspiel handelt es sich auch dann, wenn 
lexikalische oder syntaktische Moglichkeiten einer Sprache in ungewohnlicher (d. h. von den 
Gebrauchsnormen einer Sprache abweichenden) Weise ausgeniitzt werden, wenn Siitze/Satzteile durch 
iiberraschende lexikalische oder syntaktische Parallelismen verbunden werden ( ... )oder wenn reimende 
oder alliterierende Formen eine textstrukturierende Funktion haben ( ... ). 
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Vážený pane Celý, 
( ... )Co mně k pósledu začalo vadit a vadí mi nadále, je Vaše jméno.( ... ) Sama pro 
sebe na Vás myslím, když je to nevyhnutelné, záměrně jako na "pana Zelí" nebo 
"pana .Jmelí", vyzkoušen byl i "pan Smělý", ale nejlepším řešením je pořád "pan 
Celer", jelikož takto Vaše jméno zčásti zachovám a přitom ho trošku zesměšním. 

s. 89 

Z překladu do češtiny je patrné, že J acobsenová slovní hříčku identifikovala a do 

češtiny ji také velmi zdařile převedla. Jacobsenová se snažila o zachování fonologické 

podobnosti slov. To se jí podařilo především za použití koncového rýmu (např. Celý, 

Zelí, Směly). Kromě toho zvolila Jacobsenová pro překlad pokaždé takový výraz, který 

se do textu hodí i z hlediska pragmatického (např. pan Zelí i pan Celer zní legračně a 

tak trochu směšně i v češtině). 

V originále se však vyskytuje i množství slovních hříček, které Jacobsenová do českého 

překladu nepřevedla, přestože by to bývalo bylo možné. Je pravděpodobné, že 

Jacobsenová si tyto "vynechané" slovní hříčky při četbě německého originálu prostě 

neuvědomila. Výše uvedené překladatelské řešení svědčí totiž o tom, že překladatelka 

má cit pro český jazyk a že má kreativní nápady - vzhledem k těmto vlohám by jí 

převádění slovních hříček bývalo nemohlo činit sebemenší potíže. 

Např.: 

Postava Já si vzpomíná: 

( ... )in der Benediktinerschule ging ich zum Religionsunterricht ( ... ), immer am 
Nachmittag, mit einem Madchen aus einer anderen Klasse, denn alle anderen, die 
Katholiken, hatten ihre Religion am Vormittag, und ich war darum immer frei, der 
junge Vikar soU einen Kopfschu6 gehabt haben, der alte Dechant war streng, 
schnurrbartig und hielt Fragen ftir unreif. S. 22 

( ... ) k benediktinkám jsem chodila na náboženství ( ... ), bylo to vždycky 
odpoledne a se mnou tam docházelo ještě jedno děvče z jiné třídy, protože ostatní, 
všechno katolíci, měli náboženství dopoledne a já měla pokaždé volno, mladý 
vikář prý měl prostřelenou hlavu, starý děkan byl přísný, kníratý a dotazy 
považoval za projev nezralosti. s. 20, 21 

Slovní spojení einen KopfschLý3 haben můžeme chápat jednak ve významu konkrétním 

(Schussverletzung am Kopf haben; Duden 2001), jednak ve významu přeneseném (nicht 

recht bei Verstand sein; Duden 2001). Jedná se tedy o slovní hříčku, založenou na 

kontrastu konkrétního a metaforického významu. 
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Jacobsenová převedla do češtiny pouze význam konkrétní (Schussverletzung am Kopf 

haben). Z českého překladu se tedy vytratil znevažující postoj postavy Já 

vůči církevnímu hodnostáři a vytratila se i latentní kritika rakouského školství, které 

klidně pověří výukou náboženství slabomyslného vikáře. 

Navrhuji překlad, v němž se objeví jak význam konkrétní, tak metaforický, a v němž 

tím pádem nedojde k významovým ztrátám: 

( ... ) mladý vikář prý byl střelený, údajně dostal kulkou do hlavy, starý děkan 
byl přísný, kníratý a dotazy považoval za projev nezralosti. 

Sekretářka Jellineková píše dopis. Postava Já do dopisu nahlíží a říká: 

Aber nein, ich sage Ihnen doch schon zum zehnten Mal, er hei8t Wulf und nicht 
Wolf, nicht wie der Wolfim Marchen, Sie konnenja nachschauen, nein, Nummer 
45, ich bin beinahe sicher, so schauen Sie doch nach, und dann heften S.ie den Kram 
ab, und wir warten, bis er zurtickschreibt ( ... ) S. 51 

Ale ne, říkám vám to přece už podesáté, nejmenuje se Wolf, ale Wulf, můžete si to 
ověřit, ne, číslo 45, jsem si skoro jistá, tak se přece podívejte a potom celý ten krám 
založte, dokud neodepíše ( ... ) s. 45 

V originále se objevuje příjmení Wolf, které v německém čtenáři vyvolá živou 

představu vlka. V českém překladu však odpovídající jméno Vlk nezazní. Narážka na 

"vlčí povahu" muže, jemuž je dopis adresován, bude v českém překladu pro někoho 

zmírněna, pro někoho znemožněna- zdaleka ne každý čtenář překladu si uvědomí, že 

slovo Wolfznamená vlk. 

Protože jméno Vlk v českém překladu zcela chybí, nemohla překladatelka "navázat" a 

zapojit odkaz na pohádku o Červené karkulce. Absenci tohoto odkazu považuji za 

jednoznačné ochuzení románu Malina. Vlk z pohádky o Červené karkulce Karkulku 

sežere, což bychom mohli chápat jako narážku na závěrečnou část románu, v níž bude 

ženské Já "pohlceno", v níž ženské Já zcela zmizí v prasklině stěny. 

Narážky na pohádky jsou kromě toho nedílnou součástí poetiky lngeborg Bachmannové (v románu 

Malina se dále vyskytují narážky například na tyto pohádky: Blaubart (s. 21) I Modrovous (20), 

Drosselbart (s. 19 ) I Drozdibrad (s. 18), Prinzessin auf der Erbse (s. 47) I O princezně na hrášku (s. 41), 

Siebenmeilenstiefeln (s. 146) I sedmimílové boty ( 124 )). 
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Napadá mě, jak by bylo možné zapojit do českého překladu jak české jméno Vlk, tak 

odkaz na pohádku o Červené karkulce: 

Ale ne, říkám vám to přece už podesáté, jmenuje se Vuk, a ne Vlk, ne jako vlk 
v té pohádce, můžete si to ověřit, ne, číslo 45, jsem si skoro jistá, tak se přece 
podívejte a potom celý ten krám založte, dokud neodepíše ( ... ) 

Postava Já poskytuje rozhovor novináři Mtihlbauerovi. Aniž by se novinář dotázal, 

rozpovídá se postava Já o vídeňské justici. Učiní přitom narážku na požár vídeňského 

Justičního paláce ze dne 15.7.192746
, načež několikrát opakuje, že palác hoří každý den 

(tím vlastně říká, že vídeňská justice vynáší nespravedlivé rozsudky den co den). 

Novinář Mtihlbauer je z takových rebelantských slov zděšen a okamžitě maže 

z diktafonu poslední část rozhovoru. Na tomto místě využila Bachmannová homonymie 

slovesa loschen, takže v originále vznikla docela vtipná slovní hříčka: 

( ... ) denken Sie bloB an das Wort >Palast< im Zusammenhang mit der Justiz, es 
warnt, es kann dort nicht einmal wirklich Unrecht gesprochen werden, wieviel 
weniger dann Recht! In einer Entwicklung bleibt ja nichts ohne Folgen, und dieser 
Higliche Brand des Justizpalastes ... 
(Fltistern von Herrn Mtihlbauer: 1927, 15. Juli 1927!) 
Der tagliche Brand eines so gespenstischen Palastes mit seinen Kolossalstatuen, mit 
seinen kolossalen Verhandlungen und Verktindigungen, die man Urteile nennt! 
Dieses tagliche Brennen ... 
(Herr Mtihlbauer stoppt und fragt, ob er das letzte Sttick loschen dtirfe, er sagt 
"loschen" und er loscht schon.) S.89 

( ... ) představte si jen slovo "palác" v souvislosti s justicí, to slovo varuje, není 
možné tam vyřknout jediný skutečně nespravedlivý, natož pak spravedlivý rozsudek! 
Vývoj neponechává nic bez následků, a tento každodenní požár Justičního paláce ... 
(Šepot páně Mtihlbauerův: 1927, 15. července 1927!) 
Každodenní požár takového přízračného paláce s jeho kolosálními sochami, 
kolosálními přelíčeními a výnosy, které se nazývají rozsudky! Tento každodenní 
oheň ... 
(Pan Mtihlbauer zastavuje pásek a ptá se, zda může smazat poslední část, a už ji 
maže.) s. 77 

46 Dne 30. ledna 1927 došlo ve spolkové zemi Burgenland k potyčce mezi zastánci pravice a sociálními 
demokraty. Během této šarvátky přišli o život dva lidé. Členové pravice zodpovědní za smrt obou lidí byli 
zproštěni viny. Toto soudní rozhodnutí rozpoutalo nevoli po celém Rakousku; lidé se na protest proti 
rozsudku shromáždili před vídeňským Justičním palácem, vtrhli dovnitř a budovu podpálili. Poté začalo 
šest stovek ozbrojených policistů střílet do davu protestujících. Výsledkem tohoto střetu bylo 89 mrtvých, 
600 těžce a tisíce lehce zraněných. (WWW: <http://www.dasrotewien.at/online/page.php?P=l1556> [cit. 
17 .4.2006], heslo Justizpalastbrand) 
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Německé !Oschen lze chápat v souvislosti s diktafonem ve významu mazat a ve 

spojitosti s ohněm ve významu hasit. Do češtiny však převedla J acobsenová pouze 

jeden význam slovesa lOschen- a to význam mazat. Docela legrační obraz toho, jak pan 

Mtihlbauer hasí plameny Justičního paláce, v češtině bohužel zcela chybí. 

Přitom by bylo možné zapojit do českého překladu oba dva významy slovesa lOschen, a 

to například tímto způsobem: 

(Pan Mtihlbauer zastavuje pásek a ptá se, zda může smazat poslední část, ještě to ani 
celé nedořekl, a už hasí plameny posledních vět.) 

Ein Verdacht kommt mir, welcher See es sein konnte. Aber er ist jetzt nicht mehr 
zugefroren, es ist nicht mehr Freinacht, und die geftihl vollen 
Mannergesangsvereine ( ... ) sind verschwunden. 

S.173 

Zmocní se mě podezření, co by to mohlo být za jezero. Teď už ale .není zamrzlé, ani 
není sváteční noc a pryč jsou cituplné mužské sbory( ... ) s.l48 

Slovo Miinnergesangsvereine má implikovat zlé síly (podobně jako slovo Freinacht -

viz. str. 76). Jaké asociace si spojují s výrazem Miinnergesangsvereine rakouští čtenáři? 

Zopakuji, co bylo řečeno v první kapitole: Předtím než byla politická strana NSDAP 

v Rakousku legalizována, sdružovali se její stoupenci ve spolcích, které existovaly 

z důvodu utajení velice často právě pod záštitou mužských pěveckých spolků. Bez 

znalosti této reálie si český čtenář neuvědomí, že sousloví mužské sbory představuje 

narážku na rakouské nacisty, a neuvědomí si ani antitezi spojení cituplné mužské sbory 

(tj. cituplní přívrženci NSDAP). 

Bylo by podle mě vhodné, kdyby překladatelka českému čtenáři přiblížila úlohu, jakou 

sehrávaly mužské pěvecké spolky v předválečném Rakousku (protože k vysvětlení jistě 

nepostačí jen jedno či dvě slova, navrhuji umístit vysvětlivku do poznámkového aparátu 

na konci knihy). 
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Užší situační kontext 

Narážky na historické události 

Postava Já se rozpomíná: 

O dieses Gestem, jetzt fallt mir auch ein, wie ich Ivan getroffen habe ( ... ) wie ich 
gelacht habe, mit András an mich gedriickt, in der Geisterbahn, auch uber den 
Totenkopf. S.l49 

Ach ten včerejšek, teď se mi znovu připomíná, jak jsem potkala Ivana, ( ... )jak 
jsem se smála, s Andrásem přitisknutým k sobě, v strašidelném zámku dokonce i 
umrlci. s.l27 

Totenkopf je v doslovném a správném překladu do češtiny umrlčí lebka. Ta představuje 

jeden ze symbolů nacistické éry. Úkolem tzv. Umrlčích lebek SS bylo střežit a 

likvidovat vězně v koncentračních táborech. V důsledku toho, že Jacobsenová nezvolila 

přesný český ekvivalent německého Totenkopf, byli čtenáři českého překladu ochuzeni 

o další narážku na nacistickou historii. 

Odkazy na nacismus a nacistické zločiny jsou přitom důležitou součástí románu; je jimi umocňováno 

diktátorské či násilnické chování mužů- otce, Ivana i Maliny- vůči ženskému Já. 

Navrhuji proto tento překlad: 

Ach ten včerejšek, teď se mi znovu připomíná, jak jsem potkala Ivana, ( ... )jak 
jsem se smála, s Andrásem přitisknutým k sobě, v strašidelném zámku dokonce i 
umrlčí lebce. 

Narážky na díla jiných autorů 

Z německého originálu vyberu nyní několik úseků, v nichž se vyskytují jednoznačné 

odkazy na díla jiných autorů. Každý vybraný úsek porovnám vždy s českým překladem 

Jacobsenové. Mým cílem bude zjistit, do jaké míry zohlednila Jacobsenová 

intertextualitu - charakteristický rys nejen románu Malina, nýbrž celého díla Ingeborg 

Bachmannové. 
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Postava Já píše dopis Němci Schonthalovi. Snaží se mu v dopise vysvětlit, proč nemůže 

přijmout jakékoliv pracovní nabídky učiněné z jeho strany. Vysvětlení se zdá být na 

první pohled velice nesrozumitelné a neprůhledné: 

leh will versuchen, obwohl es sechs Uhr morgens ist und mir diese Zeit die richtige 
zu sein scheint fiir eine Erklarung, die ich Ihnen und so vielen anderen Menschen 
schuldig bin, obwohl es sechs Uhr morgens ist und ich Hi.ngst schlafen miiBte, aber 
es gibt s o vieles, was mich nie mehr schlafen Hi.Bt. Sie haben mich ll! nicht zu einem 
Kinderfest oder einem Mausefest eingeladen, und die Veranstaltungen, die Feste, 
entspringen gewiB einer gesellschaftlichen Notwendigkeit. Sie sehen, ich versuche 
durchaus, die Sachen auch von Ihrer Seite aus zu sehen. S.71 

Ačkoliv je šest hodin ráno, zdá se mi to být chvíle vhodná pro vysvětlení, které 
jsem Vám a tolika dalším lidem dlužná, a chci se o to pokusit, ačkoliv je šest hodin 
ráno a já bych měla dávno spát, ale je toho tolik, co mi už vůbec nedá spát. 
Nepozval jste mě věru na žádnou slavnost pro děti nebo pro bílé myšky, a 
pořádání slavností je bezesporu společenskou nevyhnutelností. Jak vidíte, pokouším 
se na to dívat i z Vašeho hlediska. s.61 

V literatuře vzdělaný německý čtenář rozpozná ve slově Mausefest ihned aluzi47 
- aluzi 

na povídku Mausefest (1965) od Johannese Bobrowského. Pod slovem Mausefest se 

tedy vzdělanému německému čtenáři vybaví následující obsah: 

Židovský obchodník Moise Tumpeter bydlí v Polsku, v zemi, již právě okupují Němci. Žid Moise tráví 

celé dny ve svém krámku, v němž zbyla pouze jedna jediná židle. Moise je beznadějně osamělý ve světě, 

v němž bylo jemu, ale i ostatním Židům uzmuto právo na život. Jednoho dne vstoupí do prázdného 

Moisova krámku mladičký německý voják. Mezi Moisem a německým vojákem, který vstoupil jen tak ze 

zvědavosti, pociťuje čtenář nepřekonatelnou vzdálenost. "Ty dva postavil kdosi proti sobě" (Dvořáková 

1979: 18-19). Německý voják po chvilce mlčení odchází a Moise se octne opět zcela sám. Společnost 

dělají Moisovi jen myši, které se mu daří přilákat na skývu chleba. 

Bylo by vhodné, kdyby se odkaz na povídku Bobrowského objevil i v českém překladu. 

V případě povídky Mausefest by to naštěstí nebyl problém - tato povídka totiž existuje i 

47 Slovenský teoretik překladu Ján Vilikovský definuje aluzi v širokém slova smyslu jako "použití 
takových znakových prvků v rámci daného textu, které existovaly už před vznikem samotného 
textu, odkazují na jiný, již existující text, jsou dostatečně známé a jejich primární obsah se ustálil 
už před tímto konkrétním použitím"( ... ) Aluze v rámci literárního textu označuje vlastní denotativní 
význam( ... ), odkazuje na určitý prototext či mimotextovou realitu a aktivizuje jimi vyvolané asociace, 
v důsledku čehož dochází ke konfrontaci dvou znakových a významových struktur. Překlad by měl 
všechny funkce aluze( ... ) zachovat, společně se signály, které ji umožní identifikovat. V ideálním 
případě by měla aluze podle Vilikovského "spustit stejný mechanismus asociací jako v originále". 
(Vilikovský 1990, in Medvedíková 2002: 45-46). 
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v českém jazyce. V roce 1979 vyšla v překladu Jiřího Votavy jako Svátek myš148. 

Musím bohužel konstatovat, že Jacobsenová této možnosti nevyužila a odkaz na 

Bobrowského nezachovala. Proč bohužel? Jedině v tom případě, že by v překladu zůstal 

zachován odkaz na povídku Bobrowského, může se i český čtenář dopátrat toho, co se 

postava Já snaží panu Schonthalovi svým dopisem sdělit. Tím že postava Já připomíná 

Schonthalovi Svátek myší, upozorňuje ho na to, čeho se Němci během druhé světové 

války dopustili. Jinými slovy: postava Já si je sice vědoma toho, že válka skončila, ale 

přesto nemůže přijmout pozvání do Německa, do země, v níž byl rozpoután holokaust, 

do země, v níž žijí ti, kdo připravili řadu lidí o právo na život. 

Navrhuji tento překlad: 

Vždyť jste mě nepozval na žádnou slavnost pro děti nebo na svátek mys1, a 
pořádání slavností je bezesporu společenskou nevyhnutelností. Jak vidíte, pokouším 
se na to dívat i z Vašeho hlediska. 

Knižní částici věru jsem nahradila stylově neutrálním vždyť, aby nedošlo k narušení stylisticky 

neutrálního základního pásma románu (více viz. Stylistické instrukce). 

( ... ) ich werde Ivan etwas sagen, wenn er anruft, oder ich werde es ihm sagen, vor 
der Abreise, einmal muB ich doch etwas sagen. Aber ich sage es ihm besser nicht. 
leh werde ihm aus St. Wolfgang schreiben, eine Distanz gewinnen, zehn Tage 
lang iiberlegen, dann schreiben, ( ... ). leh werde die richtigen W orte finden, die 
Schwarzkunst der Worte vergessen, ich werde schreiben mit meiner Einfalt vor 
Ivan49

, wie die Bauernmadchen bei uns auf dem Lande an ihren Liebsten ( ... ) 
S. 146,147 

( ... ) něco Ivanovi řeknu, až zavolá, nebo mu to povím, než odjedu, jednou mu 
přece musím něco říct. Radši mu to ale neřeknu. Na píšu mu ze St. Wolfgangu, 
získám odstup, deset dní si to nechám projít hlavou, pak napíšu, ( ... ): N a jdu ta 
správná slova, zapomenu na jejich kouzelnou moc, napíšu Ivanovi tak prostě, 
jako selská děvčata u nás na venkově píšou svým milým,( ... ) s. 125 

Schwarzkunst der Worte je mírně pozměněný název Rimbaudovy básně v próze 

Alchimie du Verbe (v německém překladu Kuchlera: Schwarzkunst des Wortes; 

v českém překladu Skarlandta i Pohorského: Alchymie slova). 

48 Svátek myší in: BOBROWSKI, J. Litevské klavíry. Praha: Odeon, 1979. 

49 Viz. kapitola Sémantické instrukce, str. 75. 
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Německý originál můžeme tedy chápat tak, že postava Já se jakožto spisovatelka 

doposud ztotožňovala s imaginativním a nekonvenčním stylem Rimbauda. 

Rimbaudovský styl se jí ale najednou nezdá být tím správným (Ivan touží po 

jednoduchosti a prostotě). Postava Já proto říká: leh werde ( ... ) die Schwarzkunst der 

Worte vergessen ( ... ). 

Jak je vidět z českého překladu, Jacobsenová odkaz na Rimbauda nezachovala. Čtenáři 

českého překladu si tím pádem nemohou nikdy uvědomit, jaký styl psaní postava Já 

doposud vyznávala, k poetice kterého básníka se hlásila. 

Pokud by překladatelka bývala chtěla zachovat narážku na Rimbauda, musel by 
český překlad obsahovat spojení alchymie slov: 
Najdu ta správná slova, zapomenu na alchymii slov, budu psát v celé své prostotě 
před Ivanem, jako selská děvčata u nás na venkově píšou svým milým,( ... ) s. 125 

Je skutečně škoda, že Jacobsenová narážku na Rimbauda nezachovala. Pravidelní 

čtenáři českých překladů světové literatury by ve slovním spojení alchymie slov odkaz 

na Rimbauda jistě identifikovali. Rimbaudova báseň Alchymie slova (Alchymie du 

Verbe) u nás totiž po roce 1989 vyšla hned ve třech vydáních (Sezóna v pekle, 1991, 

přel. Skarlant; Sezóna v pekle, 2000, přel. Pohorský; Sezóna v pekle, 2004, přel. 

Pohorský). 

Es riihrt aber aus dieser Zeit, daB der Reigen begonnen hat, der heute nicht mehr 

anonym ist. Aus dieser Seuche hervorgegangen muB man sich die Verhaltnisse denken, 

die heute herrschen, warum Ódon Patacki etwa zuerst mit Franziska Ranner zu sehen 

war, dann Franziska Ranner aber mit Leo Jordan, warum Leo Jordan, der vorher mit 

Elvira verheiratet war, die dann demjungen Marek geholfen hat, ( ... ) S.275 

Tehdy se ale započal ten tanec v kruhu, který dnes už není anonymní. Z toho marastu 

vzešly poměry, které dnes vládnou, to vysvětluje, proč byl Óden Patacki například 

vídán nejprve s Franciskou Rannerovou, pak ale Franciska Rannerová s Leo Jordanem, 

proč se Leo Jordan, který, byl předtím ženatý s Elvírou, která potom pomohla mladému 

Markovi, ( ... ) s.233 
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Jak poznamenávají Albrechtová a Gottsche (2004: 384), představuje slovo Reigen 

narážku na jednoaktovku Arthura Schnitzlera.50 Má-li zůstat zachována komunikace 

mezi románem Malina a jednoaktovkou Schnitzlera, bylo by vhodné přeložit slovo 

Reigen tak, jak bývá do češtiny překládána stejnojmenná Schnitzlerova jednoaktovka -

tedy jako re/1
. Tento odkaz na Schnitzlera by mohl být v současnosti opravdu účinný. 

Od roku 1998 se totiž na prknech Divadla v Řeznické představuje divákům hra 

Omámený kolotoč. Dlouholetá upoutávka na toto představení zní: 

Deset humorných rrůniaktovek o dějinách partnerských vztahů od začátku století po dnešek 
podle hry Arthura Schnitzlera "Rej" napsali a upravili Saša Rašilov a Vanda Hybnerová. 
Milostný kolotoč mezi muži a ženarrů se vtipně roztáčí s novým elánem, novou hudbou a 
starýrrů nápady.52 

leh ziehe meine Schuhe nicht aus. ( ... ) leh ziehe mich lieber sel ber aus, bis auf 
die Schuhe. Wenn es mein Brauch einmal wirklich erfordern sollte, dann gilt es: 
wirf alles, was du hast, ins Feuer, bis zu den Schuhen. S. 142 

Boty si nezouvám. ( ... ) Radši se vysvlékám sama, až na boty. Kdyby si to můj 
obyčej jednou skutečně žádal, pak nechť platí: Hoď do ohně všechno, co máš, až 
na boty. s. 121, 122 

Wiif alles, was du hast, ins Feuer, bis zu den Schuhen je citát53 z Musilova románu Der 

Mann ohne Eigenschaften. Musilův román vyšel v roce 1980 v českém překladu Anny 

Siebenscheinové. Jacobsenová měla tedy možnost citovat z existujícího českého 

překladu. 

U Siebenscheinové zní překlad takto: 

Všechno, co máš, až po střevíce, vhoď do ohně. (Musil1980: 183) 

50 V jednoaktovce Reigen se Schnitzler pokusil o analýzu erotického počínání rakouské společnosti. 

51 V roce 1904 vyšla jednoaktovka Reigen v nakl. E. Kalous pod názvem Kolo. Pak ovšem začali 
překladatelé dávat přednost názvu Rej: Arthur Schnitzler, Rej, přel. Jaroslav Arsen la Motte, Kotík 1917. 
Arthur Schnitzler, Rej, přel. JosefBalvín, Dilia 1986. 

52 viz. např. WWW: <www.reznicka.cz> [cit. 10.3.2006] 

53 "V případě citátu jde o přesnou reprodukci textu-zdroje či jeho části; ( ... ) Při překladu citátů by měl 
překladatel použít již existující překlad". (Medvedíková 2002: 43-44) 
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Jak je vidět, Jacobsenová český překlad Musilova románu Muž bez vlastností 

nevyhledala. Je to škoda, a to hned ze tří důvodů. 

1. Citováním z překladu Siebenscheinové by v románu Malina zůstal zachován 

skutečný odkaz na Musila. 

2. Citováním z překladu Siebenscheinové by se byla Jacobsenová vyvarovala chyby. 

V německém 'wirf alles, was du hast, ins Feuer, bis zu den Schuhen 'je jasně vyjádřeno, 

že bude-li třeba, je postava Já odhodlána zahodit svůj dosavadní život se vším všudy, 

bez výhrad, že je odhodlána "jít až do krajnosti". 

Odhodlání jít až do krajnosti, překračování hranic, pronikání do utopické oblasti Wittgensteinova 

nevyslovitelna, pronikání do onoho "jiného stavu" - to je také to hlavní, co Bachmannová v Musilově 

literárním díle obdivovala a co se pokoušela verbalizovat - po vzoru Musila - v literárním díle vlastním 

(Tvrdík 2003: ll). 

Jacobsenová však přeložila příslovečné určení bis zu den Schuhen nesprávně jako až na 

boty, tj. ve významu s výjimkou bot. Výrok postavy Já 'Hoď do ohně všechno, co máš, 

až na boty' naznačuje, že by se postava Já nedokázala vzdát své minulosti zcela bez 

výhrad. Odhodlání postavy Já jít až do krajnosti v českém překladu chybí. Chybí tak 

zároveň i předzvěst toho, že postava Já učiní ten krok, překročí hranici, pronikne do 

jiného stavu- "zmizí do zdi". 

3. Citováním z překladu Siebenscheinové by český čtenář snáze poznal, že čte citát54
-

byl by totiž nucen pozastavit se nad tím, že postava Já říká najednou úplný opak toho, 

co řekla chvíli předtím. 

( ... ) so hoffnungslos ist meine Beziehung zu "heute", denn durch dieses Heute kann 
ich nur in hochster Angst und fliegender Eile kommen ( ... ) S .1 O 

( ... ) tak beznadějný je můj vztah k "dnešku", kterým dokážu projít jedině y 
smrtelné hrůze a překotném chvatu( ... ) s. 10 

54 
"Citát lze poznat i podle toho, že vykazuje jiné obsahové a stylistické rysy než citující text." 

(Medvedíková 2002: 44) 
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Jak upozorňují Albrechtová a Gottsche (2004), výraz in hochster Angst und fliegender 

Eile se - v opačném pořadí větných členů - objevil už v Meyrinkově románu Golem, 

přesněji v zneklidňujícím dopise55
, který obdrží Pernath od Neznámé v kapitole Sníh. 

Optimální by samozřejmě bylo, kdyby se autentické výrazy z Meyrinkova románu 

objevily i v českém překladu románu Malina. Překladatelka by tedy měla nahlédnout do 

českého překladu Golema56 a měla by použít již existující překlad zmíněných výrazů. 

Na základě již existujícího českého překladu Golema by sousloví in hochster Angst und 

fliegender Eile mohlo znít v kontextu celé věty takto: 

( ... )tak beznadějný je můj vztah k "dnešku", kterým dokážu projít jedině v největší 
úzkosti a ve velkém spěchu( ... ). 

Musím tedy konstatovat, že při překládání sousloví in hochster Angst und fliegender 

Eile nebyla opět zohledněna (a možná ani identifikována) intertextualita. 

Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že Jacobsenové se podařilo vystihnout míru 

naléhavosti a děsu výborně. Troufám si dokonce tvrdit, že naléhavost a děs vyplyne 

spíše z vlastního překladu Jacobsenové než z adekvátní narážky na český překlad 

Golema (ta by bohužel vyzněla dosti nevýrazně a jednotvárně, neboť by se v ní 

opakovalo poměrně nevýrazné adjektivum: největší a velky). 

Sousloví in hochster Angst und fliegender Eile opakuje postava Já v románu Malina 

ještě několikrát, a to v různých souvislostech. Lze tedy říci, že zmíněné sousloví 

představuje Leitmotiv románu Malina. 

Jacobsenová si časté opakování tohoto sousloví neuvědomila, neboť jak je patrné 

z následujících excerpt, převáděla stále se opakující sousloví pokaždé trochu jinak: 

( ... ) so hoffnungslos ist meine Beziehung zu >heute<, denn durch dieses Heute 
kann ich nur in hochster Angst und fliegender Eile komrilen und davon schreiben 
( ... ). S. 10 

55 
" leh schreibe Ihnen diesen Brief in fliegender Eile und hOchster Angst. Bitte vernichten Sie ihn 

sofort" (Meyrink 1983: 92) 

56 Meyrink, Gustav: Golem, Argo, Praha 1993, str. 64, přel. Eva Pátková. 
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Alle Antworten haben Zeit, Zeit bis nach dem Sommer, im Badezimmer fiillt es mir 
wieder ein, ich, in hochster Angst, in fliegender Eile, werde heute noch einen 
entscheidenden, flehentlichen Brief, aber selber, schreiben. S.148 

Lieber Herr Doktor Richter, 
ich schreibe Ihnen in hochster Angst und fliegender Eile, denn ... S. 328 

( ... ) tak beznadějný je můj vztah k "dnešku", kterým dokážu projít jedině 
v smrtelné hrůze a překotném chvatu a napsat o tom( ... ). s. 10 

Na všechna odpovědi je čas, čas až po létě, v koupelně mi to opět přijde na mysl, 
ještě dnes, v smrtelné hrůze, v nejvyšším spěchu napíšu rozhodující, úpěnlivý 
dopis, ale napíšu ho sama. s.126 

Milý pane doktore Richtere, 
píšu Vám v nejvyšší úzkosti a chvatu, neboť ... s. 278 

Optimální by bylo, kdyby Jacobsenová překlad neustále se opakujícího sousloví in 

hochster Angst und fliegender Eile ujednotila. Potom by sousloví neztratilo v češtině 

funkci Leitmotivu a náležitým způsobem by upoutalo pozornost českých čtenářů. 

Postava Já uvažuje: 

Es ist ausgeschlossen, daB Malina jemand mit diesen Fragen kommt, wie man sie 
mir andauemd stellt: Was machen Sie denn morgen abend? ( ... ) Nein, Malina 
passiert so etwas nicht, er hat eine Tarnkappe, ein fast immer geschlossenes 
Visier. S. 300 

Je vyloučené, aby někdo na Malinu vyrukoval s otázkami, jaké ustavičně 

dostávám já: Co děláte dnes večer? Proboha, přece teď už nepůjdete? ( ... ) Ne, 
Malinovi se něco takového nestane, má na sobě brnění, hledí téměř vždycky 
spuštěné. s. 254, 255 

Tarnkappe je pokrývka hlavy, známá z mnoha bájí, pověstí i pohádek. Tarnkappe mívá 

různé podoby, ale pokaždé stejnou funkci: každého, kdo si ji nasadí, učiní neviditelným. 

Například Siegfried z Písní o Nibelunzích vybojoval od krále Albericha Tarnkappe 

v podobě pláště s kapucí. Hádesovi, bohu podsvětí, zhotovili Kyklopové Tarnkappe 

v podobě helmy. V pohádkách mívá Tarnkappe vzhled čapky či klobouku. 

Jacobsenová přeložila Tarnkappe jako brnění. Pouze na základě tohoto překladu si ale 

nikdo Malinu nespojí s postavami, jakými byl třeba bojovník Siegfried nebo Hádes. 

Český překlad tak neobsahuje narážku na to, že Malina je neviditelný. Narážka na 
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neviditelnost Maliny by se měla v českém překladu v každém případě objevit, aby si i 

český čtenář mohl uvědomit, že Malina jako fyzická osoba neexistuje. 

Tamkappe navrhuji přeložit jako helma, a to ze tří důvodů: 

1. Slovo helma označuje- zrovna tak jako německá Tamkappe- pokrývku hlavy. 

2. Použitím slova helma zůstane zachována souvztažnost mezi Malinou a vojenskou 

silou. 

Slovo helma je ale nutno doplnit, například kratičkou větou vztažnou, jež by českému 

čtenáři zprostředkovala funkci německé Tamkappe (helma, která propůjčuje 

neviditelnost). 

K překladu mám ještě jednu připomínku. Německé slovo Visier označuje skutečně rytířské hledí. Avšak 

kolokace mit geschlossenem Visier může být myšlena i jako metafora, ve významu unter Pseudonym či 

unter einem Decknamen. V českém překladu bych dala přednost metaforickému významu z toho důvodu, 

aby si i český čtenář uvědomil, že totožnost Maliny může být klamavá. 

Se zohledněním všem mých návrhů by mohl znít český překlad takto: 

Je vyloučené, aby někdo na Malinu vyrukoval s otázkami, jaké ustavičně 

dostávám já: Co děláte dnes večer? Proboha, přece teď už nepůjdete? ( ... ) Ne, 
Malinovi se něco takového nestane, má helmu, která propůjčuje neviditelnost, 
a bývá téměř všude inkognito. 

Faktor místa 

Postava Já předvídá, co Ivan udělá, až vejde do svého bytu: 

Er wird den Transistor anstellen und die Frlihnachrichten horen. Ósterreich I. 
APA. Wir bringen Kurznachrichten: ( ... ) S. 27 

Zapne tranzistor a poslechne si ranní zprávy. Rakousko, první program, APA. 
Přinášíme krátké zpravodajství: ( ... ) s.24 

Zatímco v Rakousku si čtenáři pod zkratkou APA ihned vybaví slova Austria Presse 

Agentur neboli Rakouskou tiskovou agenturu, mnozí čeští čtenáři se budou jen 

domýšlet, co by daná iniciálová zkratka asi mohla znamenat. Domnívám se, že by bylo 

na místě zkratku pro českého čtenáře vysvětlit, např. v poznámce na konci knihy. 
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V originálním znění románu Malina jsou jmenovány nápadně často obchodní značky 

nejrůznějších rakouských výrobků. Podívejme se, jak Jacobsenová k překladu 

většinou specificky rakouských obchodních značek přistupovala: 

V některých případech přenesla Jacobsenová rakouský název výrobku do českého 

překladu. Českému čtenáři přitom naznačila, jaký druh produktu se pod názvem skrývá: 

( ... ) daB ich ( ... ) nicht weiB, ob A ta oder IIni gekauft werden soll ( ... ) 

( ... ) že ( ... ) nevím, jestli se má koupit na nádobí A ta nebo Imi ( ... ). 

S. 120 

s.103 

Někdy však Jacobsenová konkrétní jméno výrobku nahradila, a sice příslušným pojmem 

nadřazeným: 

Dann bin ich froh, daB Frances und Trollope noch eine Weile bleiben, meine 
Kostganger sind, mir Gelegenheit geben, fiir eine halbe Stunde aus dem Zimmer 
zu gehen, weil sie Kitkat bekommen miissen und kleingehackte frische Lunge 
(.o.) s. 116 

To jsem pak ráda, že u mě Frances a Trollope aspoň načas zůstali na stravu a byt a 
že mám tak příležitost vyjít na půlhodinku z pokoje, abych jim nachystala 
chřupky a nadrobno nakrájená čerstvá játra( ... ) 

( ... ) Tesafilm57 will sie auch kaufen ( ... ). S. 52 

( ... )chce taky koupit lepicí pásku( ... ). s. 45 

( ... ) ich finde das Glas mit dem Mineralwasser, Giissinger, ich trinke am 
Verdursten, dieses Glas Wasser. S.190, 191 

( ... ) nahmatám sklenici s minerálkou a pij u, umírajíc žízní. s. 163 

Pokud jde tedy o názvy rakouských výrobků, nezvolila J acobsenová jednotnou 

překladatelskou strategii. Názvy jako Ata, Jmi, Kitkat, Tesa či Giissinger přispívají 

k charakteristice rakouského prostředí a svědčí o tom, že rakouská společnost 50. a 60. · 

57 1935 entwickelte die Beiersdorf AG erstmals einen transparenten Klebefilm, der zunachst unter dem 
Namen "Beiersdorf-Kautschuk-Klebefilm" in den Handel gelangte, sichjedoch nicht sonderlich gut 
verkaufte. Der Beiersdorf-Mitarbeiter Hugo Kirchberg kam deshalb auf die Idee, das Produkt auf den 
Namen tesa zu taufen. ( ... ).Die Einfiihrung von tesa als Dachname fur alle produzierten Klebebander 
von Beiersdorf bedeutete ab 1941 den Durchbruch als Markenartikel. rylWW: 
<http://de.wikipedia.org/wiki/Tesa> Heslo Tesa. [cit. 10.5.2006]) 
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let byla již krátce po válce společností konzumní. Bylo by vhodné, aby se jednotlivé 

názvy konzumních výrobků - bude-li to jen trochu možné - objevily i v českém 

překladu. Zdůraznění konzumnosti 50. a 60. let navíc přispěje ke kontrastování bídy 

druhé světové války (lidé měli hlad, obchody byly prázdné) a nadbytku poválečného 

Rakouska (obchody jsou náhle přeplněné potravinami i jiným spotřebním zbožím). 

Navrhuji proto překlady, v nichž se objeví konkrétní názvy dobových výrobků: 

To jsem pak ráda, že u mě Frances a Trollope aspoň načas zůstali na stravu a byt a 
že mám tak příležitost vyjít na půlhodinku z pokoje, abych jim nachystala Kitkat 
a nadrobno nakrájená čerstvá játra( ... ). 

( ... )chce taky koupit lepicí pásku značky Tesa ( ... ). 

( ... ) nahmatám sklenici s minerální vodou Giissinger a pij u, umírajíc žízní. 

( ... )Ivan ist zu lange aufgeblieben, er war mít einigen Leuten beim Heurigen in 
NuBdorf, bis ftinf Uhr frtih, dann ist er mít ihnen in die Stadt zurtickgefahren, und 
sie haben eine Gulaschsuppe gegessen ( ... ). S. 72 

( ... )Ivan dlouho ponocoval, byl s pár lidmi v NuBdorfu na burčáku až do pěti do 
rána, pak se vrátili do města a dali si gulášovou polévku( ... ). s. 62 

Der Heurige je víno z posledního léta. Běžně se nalévá ve speciálních hospůdkách 

v okolí Vídně. Pro překlad německého der Heurige zvolila Jacobsenová český výraz 

burčák (ten ovšem představuje při výrobě vína pouhý meziprodukt). Vzhledem k tomu, 

že vídeňské reálie jsou důležitou součástí románu, nebylo vhodné nahradit typicky 

vídeňský druh vína jiným druhem alkoholického nápoje. 

Atmosféru vídeňského prostředí vystihne lépe například tento překlad: 

( ... ) Ivan dlouho ponocoval, byl s pár lidmi v NuBdorfu na mladém víně, až do · 
pěti do rána, pak se vrátili do města a dali si gulášovou polévku ( ... ). 

127 



Postava Já konstatuje, že se za svého života osobně setkala celkem se třemi vrahy: 

Drei Morder. ( ... ) Einer ist nicht mehr intemiert in Steinhof, einer ist in Amerika 
und hat seinen Namen geandert, einer trinkt, um immer niichtem zu werden, und ist 
nicht mehr in Berlin. S. 281, 282 

Tři vrazi. ( ... ) Jednoho propustili z psychiatrického ústavu v Steinhofu, jeden je 
v Americe a změnil si jméno, jeden pije, aby byl stále střízlivější, a v Berlíně už 
není. s. 239 

Tím, že Jacobsenová doplnila Steinhofvnitřní vysvětlivkou psychiatrický ústav, zdaleka 

ještě nedosáhla toho, že si český i rakouský čtenář vybaví pod označením Steinhoftotéž. 

V Rakousku je všeobecně známé, že Steinhof sloužil nejenom jako ústav pro psychicky 

choré, nýbrž také jako instituce, v níž nacističtí lékaři prováděli hrůzné pokusy na 

lidech. Systematickým zanedbáváním chovanců dosahovali steinhofští lékaři u pacientů 

eutanazie a prováděli například i úředně nařízené sterilizace. 

V textu českého překladu bych Steinhof blíže nespecifikovala - jakékoliv vysvětlení 

sestávající z jednoho či dvou slov by totiž nebylo dostačující. Reálii bych raději 

vysvětlila v poznámce, a to natolik podrobně, aby si i český čtenář uvědomil, že v 

psychiatrickém ústavu Steinhof byly za nacistického období páchány zločiny na 

nemocných či jakýmkoliv způsobem "nevyhovujících" lidech. Tímto způsobem se 

z českého překladu nevytratí narážka na hrůzné fašistické zločiny (nepostradatelný a 

funkční prvek románu Malina). 

K českému překladu výše zmíněné německé věty mám ještě jednu připomínku: 

německý výrok Einer ist nicht mehr interniert in Steinhof si čtenáři sice mohou vyložit 

tak, že vrah byl ze Steinhofu propuštěn, ale stejně tak dobře si pod touto větou 

můžeme představit, že vrah ze Steinhofu utekl. Proto považuji Jacobsenové překlad 

Jednoho propustili z psychiatrického ústavu ve Steinhofu za zúžení původních 

interpretačních možností. 

Navrhuji mnohem doslovnější překlad: 

Tři vrazi. ( ... ) Jeden už není internován ve Steinhofu, jeden je v Americe a 
změnil si jméno, jeden pije, aby byl stále střízlivější, a už není v Berlíně. 
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Postava Já říká: 

Malina verspricht mir Spargel mit Sauce Hollandaise und auch Schneeballen mit 
Schokolade. leh traue diesem Abendessen nicht mehr. S. 290,291 

Malina mi slibuje chřest s holandskou omáčkou a sněhové nočky v čokoládě. 
K téhle večeři už nemám důvěru. s. 246 

Teplý moučník Schneeballen býval kdysi v Rakousku neodmyslitelnou součástí tradiční 

svatební hostiny. Schneeballen evokuje tedy v rakouském čtenáři jednak představu 

svatební hostiny, jednak představu chladného sněhu. V české gastronomii se označuje 

dezert Schneeballen jako boží milosti (viz. např. Rettigová 1999). Název boží milosti 

však v českém čtenáři nevyvolá představu ani svatební hostiny, ani chladného sněhu; 

přesný český ekvivalent boží milosti je tudíž pro překlad nevhodný. 

Jak vyřešila překlad Jacobsenová? K překladu použila (nejspíš vymyšlené) slovní 

spojení sněhové nočky. Toto označení sice poukazuje na chladný sníh, postrádá však 

důležitý odkaz na sňatek dvou lidí. Čeští čtenáři tak nepochopí zcela jasně, co chtěla 

postava Já říci těsně navazující větou K téhle večeři už nemám důvěru (ani chřest 

s holandskou omáčkou nepředstavuje totiž v rámci české kultury jednoznačně svatební 

pokrm). 

Napadá mě, jak by bylo možné přeložit název dezertu tak, aby český překlad evokoval 

obě jmenované asociace zároveň: 

Malina mi slibuje chřest s holandskou omáčkou a sněhové pusinky v čokoládě. 
K téhle večeři už nemám důvěru. 

3. Juli 1958. Was ftir eine AnmaBung! Auch an diesem Tag, der Hingst vergangen 
ist, haben sie uns ťiberflťissigerweise drogiert mit Nachrichten, ( ... ) haben uns 
benachrichtigt von Erdbeben, Flugzeugabstťirzen, innenpolitischen Skandalen, 
auBenpolitischen Fehltritten. Wertn ich heute auf die Ausgabe vom 3. Juli 1958 
niedersehe, an das Datum zu glauben versuche, auch an einen Tag dazu, den es 
vielleicht wirklich gegeben hat, ( ... ). Ein vielleicht· ratselloser Tag, sicher noch 
ohne Kopfschmerzen, ohne Angstzustande, ohne unertragliche Erinnerungen, mit 
wenigen erst, ( ... ). S. 254 

V německém vydání románu Malina se ke zvýrazněnému datu vztahuje poznámka, díky 

níž nezanikne narážka Ingeborg Bachmannové na její vlastní život. V poznámce stojí, 

že Bachmannová se dne 3. července 1958 seznámila v Paříži s Maxem Frischem, s nímž 
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od té doby pět let žila (v německém jazyce přitom existuje - na rozdíl od češtiny -

mnoho monografií, v nichž si čtenář význam tohoto data lehce dohledá). Kdyby 

Jacobsenová bývala chtěla podtrhnout autobiografické rysy románu, mohla datum 

opatřit obdobnou poznámkou. Narážku na Maxe Frische by si pak zaručeně uvědomil i 

český čtenář. 

5. Obsahové posuny v českém překladu románu Malina (přehled) 

Po provedení překladatelské analýzy jsem nucena konstatovat, že v českém překladu 

došlo k mnoha obsahovým posunům. Následuje výčet těch obsahových posunů, které 

vyplývají pouze z výše vybraných excerpt: 

31x byl pozměněna charakteristika postavy Já 
9x chybí informace, že postava Já je velmi vzdělaná žena (žena- intelektuálka) 
7x chybí informace, že je postava Já Ivanovi slepě oddaná 
3x chybí informace, že postava Já je povahou vážná žena 
4x přisoudila překladatelka postavě Já diktátorské sklony 
2x přisoudila překladatelka postavě Já charakter taktizující osoby usilující o 
vítězství 

2x chybí informace, že postava Já je Malinovi podřízena 
2x chybí informace, že postava Já nedokáže "hrát" 
2x vložila překladatelka postavě Já do úst urážlivá slova 

15x chybí vztah románu k Rakousku 
lOx byla pozměněna charakteristika Ivana 

7x byl Ivan předveden v lepším světle Uako hodný, empatický či dokonce zbožný 
člověk) 

3x chybí informace, že Ivan postavu Já umlčuje 
Sx chybí narážka na nacistické praktiky a nacistické symboly 
Sx chybí narážka na násilné chování mužů vůči ženám 
7x chybí narážka na Rakousko-Uhersko 
7x chybí charakteristický rys vídeňského prostředí 
7x chybí narážka na závěrečný okamžik, v němž ženské Já zmizí v prasklině stěny, 
zatímco Malina žije dál 
Sx chybí narážku na to, že Malina není fyzická osoba s tváří, nýbrž pouze jeden 
z aspektů osobnosti postavy Já . 
3x chybí informace, že otec na postavu Já útočí, s cílem poškodit její inteligenci 
3x chybí informace, že postava Já zažila něco zlého 
3x chybí vztah románu k vlastnímu životu spisovatelky Bachmannové 
2x chybí kontrast postava Já x Ivan 
2x chybí motiv země 
2x chybí atmosféra děsu a ohrožení 

Důsledky těchto obsahových posunů budou shrnuty v závěru práce. 
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Závěr 

První české překlady z díla Ingeborg Bachmannové a zároveň první informace o autorce 

samotné se u nás objevily v roce 1959 v časopise Květen. Od té doby neuplynulo jediné 

desetiletí, v němž by se v české kultuře o Ingeborg Bachmannové "mlčelo". Pokud jde o 

širokou paletu žánrů, jimž se Bachmannová věnovala, můžeme říci, že čeští čtenáři 

poznali již vše - v českém překladu mohli poznat Bachmannovou jako lyričku, mohli se 

seznámit s jejími povídkami, rozhlasovými hrami, s jejím románem, poznali dokonce i 

Bachmannovou jako autorku přednášek o poetice. V esejích, které existují v českém 

překladu, se projevuje Bachmannová jako obdivovatelka Thomase Bernharda i jako 

kritická milovnice Itálie. 

Dílo Ingeborg Bachmannové překládali Ludvík Kundera, Petr Kabeš, Josef Čermák, 

Jana Pecharová, Hana Žantovská, Michaela Jacobsenová a Petr Dimter. Někteří z nich 

(např. Kabeš či Dimter) obohatili českou kulturu o překlad drobného rozsahu. Další se 

dostali k překládání díla Bachmannové náhodou - např. Pecharová překládala 

Bachmannovou původně jen proto, aby mohla vést diskuzi o tématu své diplomové 

práce, které na ni "zbylo". Ostatní- Kundera, Čermák, Žantovská a Jacobsenová- se 

věnovali překládání díla Bachmannové "programově", cíleně. 

Za zcela první překlady díla Ingeborg Bachmannové vděčí čeští čtenáři Ludvíku 

Kunderovi. Ten se věnoval básním Ingeborg Bachmannové - intenzivně a se zájmem. 

V článcích, jimiž své překlady často doplňoval, vykládal Kundera lyriku Bachmannové 

jako reakci na hrůzy a zločiny druhé světové války. Této interpretaci odpovídal i jeho 

překladatelský přístup - Kundera zachovával všední, střízlivý a neexpresivní výraz 

Bachmannové, nepřidával zdobné básnické přívlastky, výraz Bachmannové 

nezjemňoval. Když se tedy jeho první překlady z repertoáru Bachmannové objevily v 

roce 1959 v časopise Květen, zcela odpovídaly -jak svým obsahem, tak svou formou -

poezii českých "květňáků". Jinými slovy: první překlady z díla Bachmannové byly v 

kontextu české kultury a literatury aktuální a zcela funkční. To byl jistě pozitivní 

začátek. 

V roce 1965, vzhledem k originálu s odstupem pouhých čtyř let, vyšel v českém 

překladu Josefa Čermáka svazek povídek Třicátý rok. Tento - pravda, trochu 
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"okleštěný" soubor povídek Bachmannové - se objevil v české kultuře v příznivé době. 

Recenzenti v něm našli to, co si česká literatura šedesátých let žádala - snahu o změnu 

světa, který je narušený, i existenciální problémy jednotlivce. Veškeré české recenze, 

které vyšly v reakci na povídky Třicátý rok, byly proto jednoznačně pozitivní (dlužno 

říci, že v Německu byla Ingeborg Bachmannová v téže době za soubor povídek Das 

dreij3igste Jahr odsuzována; němečtí kritici a literární vědci ocenili Bachmannovou jako 

prozaičku až v osmdesátých letech). V českých literárních časopisech vyšlo 

v šedesátých letech z díla Bachmannové ještě i několik vybraných básní, objevil se 

překlad rozhlasové hry Dobrý Bl'th z Manhattanu a také ukázka z přednášek o poetice. 

Z dnešního pohledu můžeme označit šedesátá léta v české kultuře jako období první 

vlny zájmu o lngeborg Bachmannovou a její tvorbu. 

Další "větší" překlad z díla Bachmannové vyšel v češtině až v roce 1982. Jednalo se o 

překlad povídkového souboru Simultan z pera Hany Žantovské. Český překlad 

povídkového souboru Simultan vyšel v době, v níž se u nás vydávalo množství románů 

ženských autorek. Vycházely čtivé romány Stýblové, Kolárové či Frýbové, vydávána 

byla také (z velké části) oddechová četba ženských autorek zahraničních. Uprostřed 

takovéto ženské literatury musely být povídky Bachmannové doslova uměleckým 

skvostem. Za předpokladu, že byly povídky ze souboru Simultan od Ingeborg 

Bachmannové adekvátně přeloženy do če.štiny, musely vyčnívat a posouvat českou 

literaturu dál. Bohužel, celkový umělecký dojem z povídkového souboru, o němž je řeč, 

je narušen poněkud "levným" názvem V hlavní roli žena. Popovič (231: 75) píše, že 

"titul je miniaturním modelem díla". Volbou tak banálního titulu, jakým je V hlavní roli 

žena, byly povídky Bachmannové v českém překladu poněkud zbanalizovány. Čtenáři 

k nim přistupovali jistě s jiným očekáváním, než s jakým by bývali přistupovali 

k povídkám s "intelektuálním" názvem Simultánně. Protože nás Žantovská v roce 2004 

navždy opustila, nepodařilo se mi zjistit, kdo titul V hlavní roli žena prosadil. 

V devadesátých letech došlo k ohromné komercializaci celé české kultury. Navzdory 

tomu lze v české kultuře konstatovat druhou vlnu zájmu o dílo Ingeborg 

Bachmannové. V letech 1996-2000 vyšly z mla Ingeborg Bachmannové hned tři knižní 

publikace- román Malina, soubor povídek Tři cesty k jezeru a výbor Básně. Jak je to 

možné? Odpověď je jednoduchá- v devadesátých letech se sešlo několik příznivých 

okolností. Na scéně se objevila překladatelka, která projevila zájem o dílo Ingeborg 
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Bachmannové - Michaela Jacobsenová. Ovšem chtít překládat a chtít rozšiřovat dílo 

nějakého spisovatele samo o sobě nestačí. Ti, kteří se snažili šířit dílo Ingeborg 

Bachmannové v české kultuře, měli štěstí - v devadesátých letech zahájila svou činnost 

rakouská organizace Kulturkontakt Austria, jejímž cílem je udržovat kulturní dialog 

mezi Rakouskem a zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy. Všem třem výše 

jmenovaným knižním překladům se dostalo ze strany této organizace podpory -

podpory nejen morální, nýbrž také finanční. Další příznivou okolnost spatřuji v tom, že 

se celý literární svět ve druhé polovině devadesátých let pomalu připravoval na říjen 

2003, kdy si připomenul třicáté výročí od smrti Ingeborg Bachmannové. 

Jeden z překladů, které u nás vyšly v devadesátých letech, jsem si vybrala k podrobné 

překladatelské analýze. Jde o román Malina, který do češtiny převedla Michaela 

J acobsenová. 

Srovnáním německého originálu románu Malina a jeho českého překladu jsem dospěla 

k závěru, že J acobsenová při překládání mnohá slova německého originálu prostě 

vynechala. Nejčastěji se jednalo o intenzifikační částice, modální slova a přívlastky. 

V důsledku vynechávání takovýchto (rozsahem většinou drobných, a tedy možná na 

první pohled bezvýznamných) slov došlo ale v českém překladu k podstatným 

významovým posunům. Např. tím, že Jacobsenová do .výpovědí postavy Já nepřeváděla 

slůvko bitte, nevychází na mnoha místech českého překladu najevo, že postava Já musí 

Ivana o vše prosit, dokonce i o takové samozřejmosti, jako je např. světlo. Některé 

výroky postavy Já vyznívají bez slůvka bitte dokonce až jako "diktátorské" příkazy. 

Důsledky ostatních vynechávek, dodatků a zdánlivě drobných změn učiněných 

v sémantice slov jsou vzhledem k promyšlenosti románu Malina obdobně závažné. 

Pokud jde o gramatiku, chybovala Jacobsenová- vzhledem k celkovému výkonu- jen 

několikrát. Důsledky jejích chyb jsou ovšem patrné. Jeden příklad mluví za vše: 

V originále říká postava Já své sekretářce: Ach, schreiben Sie doch einfach ( ... ) daj3 ich 

krank sein werde (s. 50). Nikdo ale nemůže předem tušit, že v budoucnu onemocní. 

Výpověď postavy Já je v daném kontextu (jako výmluva) nesmyslná - záměrně. 

Překladatelka Jacobsenová ovšem učinila z budoucího času čas přítomný, takže český 

překlad zní Ach tak. Tak tedy prostě napište (. .. ) že chořím (s. 44). Původní časově 

nelogická výpověď postavy Já je v českém překladu zlogičtěna. K českému čtenáři tak 
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neproniká informace, že postava Já má potíže s orientací v čase. Revizi by jistě 

zasloužily 1 překlady nedořečených vět. Jacobsenová si při překládání patrně 

neuvědomila, že se český a německý slovosled řídí jinými zásadami, a že je tudíž 

nemožné překládat německé nedořečené věty "slovo po slově". V českém překladu 

románu Malina se objevují v důsledku doslovného překládání takové nedokončené 

výpovědi, které nejenže zní překladově a nepřirozeně, ale pro českého čtenáře jsou 

navíc nerozluštitelné. 

Pokud jde o vystižení stylu, je třeba říci, že J acobsenová pozapomínala, že překládá 

román, který sestává ze dvou stylově zcela protichůdných stylových pásem - z tzv. 

základmno pásma (pro něž je charakteristická velice důsledná stylová neutrálnost) a 

z poetické krásné knihy. Základní pásmo, jež by mělo být stylově neutrální, protkala 

Jacobsenová bohužel výrazy knižními, archaickými a poetickými. Překlad krásné knihy 

-tedy překlad poetického pásma románu Malina- je až na drobnosti velmi vydařený. 

Věty, které v originále kopírují volný proud vědomí postavy Já, transformovala 

Jacobsenová tu a tam ve věty souvislé. Nevyjádřené vztahy mezi výpověďmi postavy Já 

Jacobsenová místy explicitovala. V důsledku tohoto zlogičťování syntaktických struktur 

pozbylo vyprávění postavy Já - alespoň na některých místech - na původní 

bezprostřednosti. 

Nejrůznějšími zásahy Jacobsenové do původního stylu románu Malina byla pozměněna 

charakteristika postavy Já. N apříklad tím, že překladatelka vložila postavě Já do úst 

slova se zápornou expresivitou (např. /Vídeňáci/ nebo /ať už slečna Jellineková 

konečně vypadne}, může si český čtenář pomyslet, že postava Já je hrubá. Tím, že 

Jacobsenová ve vyprávění postavy Já nahrazovala cizí slova slovy domácími, 

neprojevuje se postava Já v českém překladu jako vzdělaná žena- intelektuálka. 

Nepostradatelným prvkem románu Malina je topografie - zejména rakouská. 

K překládání toponym zaujala Jacobsenová jednoznačný postoj: toponyma se snažila 

přizpůsobovat češtině. Snaha počeštit co nejvíce toponym "svedla" ale J acobsenovou až 

k tomu, že si k toponymům vymýšlela vlastní české ekvivalenty (např. Wortherské 

jezero, Wolfgangovo jezero, Měsíční jezero). Z některých reálných míst se tak v českém 

překladu stala místa imaginární. Mnohá rakouská toponyma, jež se nezdála být 
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dostatečně známá, Jacobsenová prostě vynechávala. Když k tomu připočteme 

vynechávání rakouských obchodních značek a nahrazování typicky vídeňských reálií 

reáliemi českými, můžeme říci, že z českého překladu zmizela zbytečně velká míra 

rakouského koloritu. 

Při překládání nedbala Jacobsenová mnoha slovních hříček. Český čtenář je tak často 

ochuzen o dvojsmyslnosti, o ironii a jemný vtip Ingeborg Bachmannové. Několikrát 

nezachovala Jacobsenová původní intertextovost románu Malina, ač by to bývalo bylo 

možné. Tím, že nepřeváděla adekvátně citace Musila, Bobrowského či Rimbauda, staly 

se z českých vět věty pro českého čtenáře nerozluštitelné. 

Domnívám se, že překlad Michaely Jacobsenové by odpovídal německému originálu 

mnohem lépe, kdyby si překladatelka před samotným překládáním provedla hlubší 

analýzu originálu. Pak by si bývala musela uvědomit, že překládá extrémně promyšlený 

text plný narážek, odkazů a intertextů, že překládá text, v němž i nedořečené či 

nelogické má svůj význam. 

Na román Malina lze pohlížet z různých perspektiv, román je možné vykládat různými 

způsoby (existují psychologické výklady románu Malina, často bývá román vykládán 

.jako vypořádávání se s.fašistickou minulostí, existují feministické výklady románu 

Malina, román může být chápán primárně jako hustá síť odkazů na jiné texty). Položila 

jsem si otázku: Kterou z interpretací Jacobsenová asi zkonkretizuje? Pokusila jsem se 

stanovit jakousi hypotézu. Jacobsenová pracovala na překladu románu Malina v první 

polovině devadesátých let. Jak píše Holý (2004: 923), v devadesátých letech k nám 

začaly ze Západu pronikat myšlenky feminismu. Feminismus vnášel do české kultury a 

literatury jiné, nevšední úhly ženského pohledu a s nimi nová témata a obsahy. 

Vzhledem k tomu, že Jacobsenová byla a je nejen překladatelkou, ale také redaktorkou 

a v první řadě ženou, očekávala jsem, že v českém překladu románu Malina bude 

zkonkretizována interpretace feministická. 

Můj předpoklad se nevyplnil. V českém překladu Jacobsenové došlo k takovým 

posunům, v jejichž důsledku byla feministická interpretace naopak výrazně oslabena. 
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V osmdesátých letech - a částečně i v letech devadesátých - odkrývaly feministky 

v románu Malina především násilnické chování mužů vůči ženám. Z excerpt, jež jsem 

vybrala pro překladatelskou analýzu, ovšem jasně vyplývá, že Jacobsenová násilnické 

chování mužů vůči ženám mnohokrát "zamlčela". Několikrát například nepronikla ke 

čtenářům českého překladu informace, že Ivan postavu Já umlčuje v její touze myslet, 

mluvit a psát. Velice často nepřenášela Jacobsenová do českého překladu narážky na 

nacistické zločiny (tyto narážky dokáží být v originále přitom silně funkční - je jimi 

umocňováno mužské násilí vůči ženám). V českém překladu románu Malina došlo ale 

dokonce k posunům, jež interpretaci z hlediska feminismu vysloveně znemožňují (např. 

postavě Já přisoudila Jacobsenová diktátorské sklony; Ivana prezentovala Jacobsenová 

místy v lepším světle- jako muže hodného, empatického). 

Dnešní interpretky a interpreti, kteří se na román Malina dívají z pohledu feminismu, 

poukazují s oblibou na podvratnou činnost ženského Já. Tato podvratná činnost není 

v románu Malina vyjádřena přímo, nýbrž pouze v náznacích, je zašifrována v sémantice 

slov. Jak jsem ale konstatovala výše, Jacobsenová na přesnou sémantiku slov příliš 

nedbala. K českému čtenáři se v důsledku toho nedostaly mnohé z indicií, jež by 

poukazovaly na protest, na provokaci postavy Já. Jak je tedy vidět, ani dnešním snahám 

feministických interpretek český překlad románu Malina nedostojí. Možná je to také ten 

pravý důvod, proč ze tří českých rec.enzentů zdůraznila feministickou interpretaci pouze. 

jedna jediná recenzentka. 

Musím konstatovat, že neJenom feministická interpretace románu Malina utrpěla 

v důsledku překladu ztráty. Zcela důsledně nebyla konkretizována žádná z běžných 

interpretací. Román Malina postrádá např. množství narážek na nacistické zločiny, 

chybějí indicie toho, že postava Já zažila něco moc zlého, na některých místech románu 

schází atmosféra strachu a napětí - toto vše vylučuje interpretaci, podle níž je román 

Malina jednoznačnou reakcí na fašismus. J acobsenová ne zohlednila ani některé důležité 

intertexty, ač by to bývalo bylo možné. V důsledku nedokonalého převádění sémantiky 

slov scházejí v českém překladu narážky na vlastní život Ingeborg Bachmannové. 

Románu Malina bylo českým překladem ubráno na radikálnosti - ve všech jeho 

dimenzích. 
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Věnujme se chvilku překladatelce analyzovaného románu - Michaele Jacobsenové. 

V této diplomové práci jsem se zabývala- podotýkám, že jen velice zběžně a letmo

také několika jejími překlady básní Ingeborg Bachmannové. Zjistila jsem, že 

Jacobsenová básnický výraz Ingeborg Bachmannové (v porovnání s Kunderou) 

poetizovala, zjemňovala. Kromě toho jsem si všimla ještě i jiné věci: když psala 

Jacobsenová článek o životě a díle Ingeborg Bachmannové, překládala titul rozhlasové 

hry Der gute Gott von Manhattan pomocí deminutiva- jako Pánbíček Manhattanu. A 

když Jacobsenová překládala stylově neutrální pásmo románu Malina, čerpala místy i 

z repertoáru příznakových výrazů knižních, archaických a poetických. Je třeba poukázat 

na to, že Michaela Jacobsenová je- kromě jiného- překladatelkou poezie. Domnívám 

se, že J acobsenová v sobě při překládání díla Ingeborg Bachmannové nedokáže potlačit 

poetickou básnířku. Poetický výraz zapojuje J acobsenová při překládání Bachmannové 

takřka "za každou cenu". Tím však do díla Ingeborg Bachmannové často přidává to, co 

v něm ve skutečnosti není. .. Troufám si říci, že nepopiratelné překladatelské schopnosti 

Jacobsenové by vynikly mnohem lépe, kdyby se Jacobsenová soustředila na překládání 

nějakých poetičtějších děl. 
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Resumé 

V úvodu diplomové práce představuji život a dílo Ingeborg Bachmannové. Tato 

kapitola zahrnuje rovněž charakteristiku doby, v níž Bachmannová žila, a 

charakteristiku prostředí, jímž byla autorka ovlivněna. Několik stran je věnováno vztahu 

Ingeborg Bachmannové k českému prostředí. Přibližuji, jak Bachmannová chápala 

jazyk a pokouším se shrnout celkovou recepci díla Ingeborg Bachmannové ve 

výchozím, tj. německém prostředí. 

Velkou pozornost jsem v této práci věnovala tzv. překladatelské archeologii (Pym 1998: 

5). Konstatuji, která díla Bachmannové byla již přeložena do češtiny. Všímám si, 

v jakém období a za jakým účelem u nás jednotlivé překlady děl Bachmannové 

vycházely, kdo překlady zadával, kdo dílo rakouské autorky do češtiny převáděl, 

v jakém nákladu jednotlivé překlady vycházely a s jakými reakcemi se setkávaly 

v českém tisku. 

Jádrem této diplomové práce je překladatelská analýza románu Malina. Analýzu 

provádím podle modelu Reissové (1978). Nežli však přistoupím k samotné analýze, 

román Malina představím. Pojednám o struktuře románu, podám charakteristiku postav, 

které v románu vystupují. Pokusím se shrnout obsah díla a přiblížit několik možných 

způsobů interpretace románu Malina. 

Při samotné překladatelské analýze věnuji pozornost zejména odchylkám od předlohy. 

Podle zjištěných odchylek konstatuji, k jakým obsahovým posunům při překladu došlo. 

Vyjde tak najevo, ke které z možných interpretací románu Malina se překladatelka 

J acobsenová přiklonila, a kterou z interpretací naopak upozadila. 
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Resiimee 

In der Diplomarbeit wird zuerst das Leben und Werk von Ingeborg Bachmann 

vorgestellt. Dieses Kapitel enthalt auch eine kurze Charakteristik der Zeit, in der 

Ingeborg Bachmann lebte, und eine kurze Charakteristik der Umgebung, die auf die 

Schriftstellerin Einfluss austibte. Einige Seiten werden der Beziehung von lngeborg 

Bachmann zu Tschechien gewidmet. In dieser Diplomarbeit werden auch Bachmanns 

Ůberlegungen uber die Sprache naher gebracht. Erwahnt wird selbstverstandlich auch 

die Rezeption vom Werk Ingeborg Bachmanns in der deutschen Ausgangskultur. 

Eine groBe Aufmerksamkeit habe ich der sog. "tibersetzerischen Archeologie" (Pym 

1998: 5) gewidmet. Es wird festgestellt, was vom Werk Bachmanns schon ins 

Tschechische tibersetzt worden ist. Es wird erwahnt, in welchen Zeitspannen und zu 

welchem Zweck die einzelnen tschechischen Ůbersetzungen erschienen, im Auftrag 

wessen diese Ůbersetzungen entstanden, wer das Werk von Ingeborg Bachmann 

tibersetzte, was ftir Reaktionen den tschechischen Ůbersetzungen folgten. 

Kern dieser Diplomarbeit ist die tibersetzerische Analyse des Romans Malina. Die 

Analyse wird anhand des Modells von Reiss (1978) durchgeftihrt. Bevor aber auf die 

tschechische Ůbeťsetzung selbst eingegange·n wird, wird der Roman Malina vorgestellt. 

Die Struktur des Romans wird behandelt, die Charakteristik von den handelnden 

Personen kurz beschrieben, der Inhalt des Romans zusammengefasst. Auch die 

verschiedensten traditionellen Interpretationsmoglichkeiten werden vorgestellt. 

Bei der Analyse selbst werden vor allem die Abweichungen vom Original 

hervorgehoben. Die festgestellten Abweichungen werden ausgewertet. Danach kann 

man bestimmen, wie die Ůbersetzerin J acobsenová den Roman interpretiert hat, welche 

Interpretation Jacobsenová hervorgehoben hat, welche Interpretation sie unterdrtickt 

hat. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 
Fotografie z výstavy "Psaním proti válce - Ingeborg Bachmannová ( 1926-1973 )". 
K fotografii je připojen komentář. 

PŘÍLOHA2 
Dílo Ingeborg Bachmannové (výběr). Soupis děl je řazen tématicky. 

PŘÍLOHA 3 
Bibliografie českých překladů díla lngeborg Bachmannové. 

PŘÍLOHA4 
Bibliografie recenzí a jiných novinových článků, které vyšly v reakci na české 
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PŘÍLOHA5 
Dopis od překladatelky Jany Pecharové ze dne 3.11.2005. 

PŘÍLOHA6 
Dopis od překladatele Ludvíka Kundery ze dne 18.11.2005. 

PŘÍLOHA 7 
Dopis od překladatele Josefa Čermáka ze dne 20.11.2005. 



PŘÍLOHA! 

8. - 17. října 2003 proběhla v prostorách Rakouského institutu v Brně výstava s názvem "Psaním proti válce
Ingeborg Bachmannová (1926-1973)" . Expozice pak putovala těmito městy : Praha, Znojmo, Liberec, 
Broumov, Olomouc, Ústí nad Labem, Ostrava, Plzeň a Žd'ár nad Sázavou. Překlad písemného materiálu 
k výstavě pořídil Milan Tvrdík. Na podzim roku 2006 se má tatáž výstava- věnovaná Ingeborg Bachmannové a 
jejímu dílu -představit i v Českých Budějovicích, v Opavě a v Hradci Králové. 

(viz. WWW: <http://www.ingeborg-bachmann.cc/ausstellung_cz.htrnl> [cit. 25 .8.2006]) 



PŘÍLOHA2 
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Eseje 
Ludwig Wittgenstein - zu einem Kapitel der jtingsten deutschen 
Philosophiegeschichte ( 1953) 
Ins tausendjahrige Reich (1954) 
Was ich in Rom sah und horte (1955) 
Die blinden Passagiere (1955) 
Die wunderliche Musik (1956) 
Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar (1959) 
Ein Ort ftir Zufalle (1965) 
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Milá Andreo, 
Váš dopis mě chvíli hledal, protože jsme se odstěhovali z Prahy. 
K Vašim otázkám: 
V roce 1966 byla vypsána témata diplomových prací pro studenty germanistiky na 
FFUK. Protože jsem přišla poslední, zbyla na mě "jen" Bachmannová. Takže jsem se 
sebrala a šla shánět její knížky. Hned první se mi natolik zalíbila, že jsem ji jen tak 
spatra překládala pro svého manžela a byla jsem překvapená, když jemu to nic neříkalo, 
a tak jsem pochopila, že opravdu záleží na tom, jak se to přeloží. Dobrého boha jsem 
překládala nezištně/zištně pro něho, protože jsem potřebovala, aby se o tom se mnou 
bavil a já tak věděla, o čem mám vlastně psát. Nádhemě jsme se hádali, diplomka 
dopadla dobře, otiskli mi ji v Časopise pro moderní filologii (ročník 51/1969-
Básnický svět I.B, Pokus o interpretaci dramatické básně "Dobrý bůh z M.", třeba byste 
tam našla některé potřebné údaje. 
S autorkou jsem se nikdy nesetkala. 
Za překlad jsem dostala nějakou cenu, a tak to otiskli. Zřejmě dík profesoru 
Goldstiickerovi, který byl vedoucím mé diplomové práce. 
Pak přišlo první a druhé dítě a já hledala možnost, jak si při mateřské přivydělat. 
"Čistila jsem kliky", ve Světovce jsem měla půdu trochu připravenou, z nabízených 
povídek si sami vybrali, co mám přeložit. 
Do rozhlasu jsem nepronikla, přestože Dobrý bůh je rozhlasová hra, nikdy se nevysílila, 
tehdy měli výmluvu, že pro západní tvorbu mají určité kvóty. 
Takže: vše bylo tak trochu náhoda a hodně štěstí. Zřejmě dík věku a zamilovanosti mi 
autorka byla tak blízká jako v pozdějších letech už žádný jiný autor. ,") / 
Srdečně Vás zdravím a přeji Vám hodně štěstí Jana Pecbarová l tL.,_ J? ~ 

N evím, jestli jsem dostatečně zodpověděla Vaše otázky. Kdybyste oae mě ještě něco 
12otřebovala, nová adresa je: 
Zehrov 60, 
294 12 Žd'ár u Mnichova Hradiště 
mail: pechar@raz-dva.cz 
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Kunštát 18. ll. 2UJ5 

Paul Klee, 1913 

lvi i l á A .• , 

.nanba mě fackuje; při jednom z marných pokust'l v nést pořádek 

do změti svých papírfi jsem narazil na Váě dopis z 22.10. 

Pro~ívám dosti hektický rok ~násobených kumulací, věci se 

překrývají a na mnoné dopisy odpovídám obratem, ale - jak se 

většin cP uká?.e · -· Jen "v duchu". Tot asi Váš při.pad ••• 

OmlouváTl se. 

Mé od;ovědi bud~u Jen stručné. dásně Ingeborg Bach~annové jsem 

si v;ybral sán, byl ,ise 1 v té době snad "znalec" soudobé německé 

poezie. Red.rada Světové literatury fungovala, 7,ádná štafá7,L 

· ' · · h ' ' 6. r,.,Q.W J. e l ~ ' ' Bachmann.ova Je mo.1e generace, o f.:OU_ycn .Ami'-AIA m adsl, mnohe 

6enerační básníky /i starší/ jsem znal, mnoz~ patřili k m;}m přá-

.. telům. ·Kromě básnlf ze SL /dík za připomenutí, ch;ystám svazek 

svých ~řekladfi, vybraných, bude se jmenovat Kolkolem/ jsem otiskl 

~et překladů i ciinde' jen7.e u7. nevím, kde' šilhal jsem po 

její~ slavné rozhlasové hře, ale na to nebyl čas. Později Jsem 

otiskl kapitolku o I.B. v kni~ce /"skriptech"/ V•J.ně soli, Olomouc 

1~~6. Těch pár překladů jsem si pros~ě zadal sám a byl jsem rád, 

kdy?. se díla pak cho~ily nadané a sympatické překladatelky. S I.B. 
k-

,Jaem se bohu7.el nese tkal, minuli ,is·ne se ,jednou o den~ Petra 

Huchela. Ale iuším, 7.e mi někt~rou svou kní7.ku poslala. Tol tedy 

má odpov~~' je toho málo. Pěkně Vás zdravím. 

l~-7/i.-~ I 

• 
Vl· 



•• 
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