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I. ÚVOD 

Následující diplomová práce se věnuje recepci děl rakouského dramatika, básníka 

a prozaika Hugo von Hofmannsthala ( 1759-1929) v českých zemích od dob jeho života až po 

současnost. O Hugo von Hofmannsthalovi toho v češtině nebylo mnoho napsáno. Přitom se 

jedná o velmi významného autora a navíc byl za svého života v kontaktu s českými literáty 

a významnými osobnostmi naší kultury. Jediné významnější pojednání o tomto autorovi 

představuje stať ve sborníku studií a ukázek z děl čtyř představitelů vídeňské moderny 

Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny: Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, 

Hermann Bahr, Kar! Kraus. Jak už sám název napovídá, práce se zabývá více méně pouze 

Hofmannsthalovou tvorbou dramatickou. Cenné informace jsou pak roztroušeny v doslovech 

a předmluvách k českým překladům Hofmannsthalových děl, z těch novějších jmenujme 

např. Odkrývání vrstev Jaroslava Kudrny ve výboru próz Lucidor (1981), dále studie 

Jaroslava Stříteckého a dalších autorů, doplňující překlad dramatu Kristinčin návrat (2000) 

nebo stať Mladý Hofmannsthal od Josefa Čermáka ve výboru básní Píseň na cestu (1979). 

Samostatná publikace věnovaná jeho dílu a životu však chybí. Udivující je, že k dispozici 

není ani žádná diplomová práce, která by se tomuto autorovi věnovala. V německy mluvících 

zemích byly naopak napsány desítky knih, studií a článků, zabývajících se 

Hofmannsthalovým dílem dramatickým, lyrickým, ale i jeho prózami, které jsou vděčným 

tématem především z hlediska interpretace. 

Českému publiku je v dnešní době Hofmannsthal spíše známý jako autor libret 

ke Straussovým operám, popřípadě jako dramatik. Jeho próze se věnovalo jen málo 

pozornosti, a tak se následující diplomová práce věnuje jak celkové recepci díla tohoto autora 

v Čechách, tak českým překladům vybraných Hofinannsthalových novel. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje osobnosti Hugo von 

Hofmannsthala a recepci jeho děl v Čechách. Práce si neklade za cíl popsat do nejmenších 

detailů autorův život a dílo. I když pro úplnost jsou základní biografické údaje stejně jako 

seznam autorových děl uvedeny, cílem práce je především představit Hugo von 

Hofmannsthala ve vztahu k Čechám, zmapovat jeho dílo v českých překladech, a to jak 

prozaické, tak dramatické a básnické, a zjistit, jak bylo jeho dílo u nás v proměnách doby 

přijímáno. Práce uvádí veškeré překlady Hofmannsthalových děl do češtiny, které kdy u nás 

vyšly, ať již časopisecky nebo knižně. Dále se za pomoci dobových dokumentů snaží 

poukázat na to, do jaké míry byl Hofmannsthal v Čechách uznáván, hrán, čten, jaké byly na 

jeho dílo kritické ohlasy. Bez povšimnutí nelze nechat ani vztah Hofmannsthala k českým 
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zemím a jeho kontakty s osobnostmi české kultury, jakými byli např. F. X. Šalda nebo Pavel 

Eisner. Faktem je, že v období do první světové války byl celkem hojně překládán a uváděn 

na českých jevištích, zatímco později zájem o tohoto autora spíše ochladl. Práce se tedy 

zároveň snaží s ohledem na kulturně-historické souvislosti tento vývoj objasnit. 

V druhé části se diplomová práce zabývá překlady dvou raných Hofmannsthalových 

povídek: Reitergeschichte (1899) a Erlebnis des Marschalls von Bassompierre (1900). 

Nejprve je text originálu vždy charakterizován po tematické stránce a jsou uvedeny možné 

interpretace a poté je provedena překladatelská analýza textu. V obou případech jde 

o vícevrstevnatá a symbolická díla s mnoha skrytými významy, proto je nezbytné proniknout 

k dílu co nejhlouběji. Zároveň je nutné přihlédnout k pragmatickým faktorům místa, času 

a média, ve kterém překlady vyšly. Na základě této analýzy jsou dále porovnávány překlady 

Aloyse Skoumala (uveřejněné ve výboru Lucidor, 1981 pod názvem Kyrysnický příběh a Co 

zažil maršál de Bassompierre) se staršími překlady Hofmannsthalova současníka Jana 

Reichmanna (vydány časopisecky, Světozor, 1915 a Pražská lidová revue, 1912 pod názvy 

Jezdecká povídka a Příhoda maršála z Bassompierre). Na základě excerpt dokládajících 

jednotlivá překladatelská řešení pak v práci stanovíme metodu obou překladatelů. Vzhledem 

k tomu, že Aloys Skoumal je známým a renomovaným překladatelem, i když byl zaměřený 

spíše na literaturu anglofonní, bude naší pracovní hypotézou, že jeho překlady budou mít 

vysokou úroveň. O Janovi Reichmannovi není k dispozici mnoho informací, avšak dobové 

ohlasy na jeho překlady napovídají spíše tomu, že jeho překlady budou patřit spíše 

k průměrným výkonům. 
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II. HUGO VON HOFMANNSTHAL- BIOGRAFIE 

Než se budeme věnovat Hofmannsthalovi ve vztahu k českým zemím, uveďme ve 

stručnosti Hofmannsthalův životopis. Není možné zde obsáhnout vše z jeho života, ani z jeho 

díla, které je neobyčejně rozsáhlé, rozporuplné a složité, to ale ani není cílem této práce. 

Zároveň je však nutné nastínit aspoň základní data a rysy Hofmannsthalovy tvorby, aby bylo 

možné navázat a zabývat se tímto spisovatelem z českého úhlu pohledu. 

Vzhledem k zaměření celé této práce je vhodné začít Hofmannsthalovu biografii již 

zmínkou o jeho pradědovi, Isaaku Low Hofmannovi. Ten se narodil 10. června 1759 ve vsi 

Prostiboř, která patřila slavnému kladrubskému klášteru, v okolí pošumavského Sedmihoří 

(Sieben Berge), jak o tom daleko podrobněji v článku o básníkových šumavských předcích 

píše pověstný českobudějovický měsíčník Waldheimat roku 1929 ve svém 10. čísle. (Mareš, 

2001 - 6) Žil pak v Praze, odkud roku 1792 přesídlil kvůli pracovním povinnostem do Vídně. 

V monarchii se stal iniciátorem chovu bource morušového a ve třiceti šesti továrnách 

zaměstnával přes tisíc dělníků. Za své zásluhy a úspěchy byl císařem Františkem I. povýšen 

do šlechtického stavu právě s predikátem "von Hofinannsthal". Zároveň prý však zůstal 

prostým a obětavým mužem a pomáhal těm, kteří neměli takové štěstí jako on. Obrázek rodné 

pošumavské vsi prý býval ukazován ve vídeňském paláci jako začátek cesty za společenským 

vzestupem. Ve Vídni pak zřídil židovskou školu, modlitebnu a špitál a stal se i předsedou 

místní izraelské obce. Zemřel tam v 92 letech 2. prosince 1849. Pak vedl úspěšně dál obchody 

jeho syn Augustin Emil, básníkův dědeček. Aby se mohl oženit s Italkou, rozhodl se 

konvertovat ke katolicismu. Roku 1841 se narodil Hugův otec, August Peter von 

Hofmannsthal. Vystudoval práva a nastoupil pak jako bankovní úředník k "Central

Bodencreditanstalt". Roku 1873 se oženil s Annou Marií Josefou Fohleutnerovou, dcerou 

soudce a notáře, jejíž předci byli rolnického původu a přišli do Vídně z oblasti Sudet 

a Bavorska. V rodině se mísily kořeny židovské, italské, švábské a rakouské a směsice těchto 

kulturních a náboženských vlivů vedla k velké rodinné tolerantnosti a otevřenosti vůči všem 

podnětům. 

Hugo von Hofmannsthal, celým jménem Hugo Laurenz August Hofmann Edler von 

Hofmannsthal, se narodil 1. února 1874. Jeho rodina byla dobře situovaná, a tak se dostalo 

Hugovi jako jedinému dítěti veškeré pozornosti rodičů a zároveň důkladného vzdělání. 

Především otec ho v tomto směru podporoval, a tak Hofmannsthaljižjako malý chlapec trávil 

mnoho času četbou knih nebo návštěvami divadel. Již od dětství tak získával skvělou znalost 
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evropské literatury, která se pak stala základem celé Hofmannsthalovy tvorby. Zároveň ho 

však toto dědictví tradice, které sám pociťoval v určitém směru jako svazující, nutilo ve 

vlastní tvorbě stále k novým návaznostem a moderním transformacím. 

Již v šestnácti letech, ještě jako gymnazista, začal Hofmannsthal pod pseudonymem 

Laris uveřejňovat své první básně a lyrická dramata. Ve vídeňských literárních kruzích ho 

začali oslavovat jako zázračné dítě a brzy se dostal do okruhu "Jung-Wien", skupiny 

spisovatelů jako byli Hermann Bahr, Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hofmann, Felix Salten 

a další, kteří se scházeli ve slavné kavárně "Griensteidl". Vídeňská moderna v sobě křížila 

mnoho uměleckých směrů (symbolismus, impresionismus, dekadenci, novoromantismus, 

satanismus, !'art pour !'art, secesi atd.) a víceméně reagovala na umění předchozích generací, 

vyznačující se eklekticismem a okázalostí bez podstaty. Hofmannsthal je nadchl nejen svou 

tvorbou básnickou, ale i svými vyzrálými eseji a recenzemi. Jeho předčasná literární 

zkušenost a smysl pro psychologickou složitost, které však neodpovídala znalost skutečného 

života, způsobila, "že sedmnáctiletý básník oslnil dotud neslýchanou rafinovaností veršové 

techniky a dikce, jemností psychologie, která je dána toliko mužům mnohem starším". (Jirát, 

1978, s. 609) 

Jeho básně uveřejňoval Stephan George v časopise Blatter fiir die Kunst jako doklad 

moderního pojetí "I' art pour I' art". V tomto časopise také roku 1892 vychází dramatický 

fragment Der Tod des Tizian. S Georgem byl Hofmannsthal v úzkém kontaktu od roku 1891, 

kdy ho George sám vyhledal v Griensteidlově kavárně, až do roku 1906, kdy za 

nevyjasněných okolností jejich přátelství končí. Přitom však Hofmannsthal nikdy nepodlehl 

Georgeovu sektářskému estétství, jeho elitářství vyžadujícímu podřízenost a kázeň. Následují 

další formálně i jazykově dokonalé básně a dramatické práce: Alkestis a Der Tor und der Tod, 

asi nejznámější dílo mladého básníka. Tato Hofmannsthalova dramata, nebo spíše dramatické 

básně, se pohybovaly mimo rámec vžitých konceptů, takže jsou považovány za nevhodné pro 

jevištní zpracování. Sám Hofmannsthal je později označil za "Sti.icke ohne Handlung, 

drmatisierte Stimmungen". Většina těchto děl, včetně Hofmannsthalových raných povídek, 

představuje neskrývanou kritiku esteticismu, který člověku brání prožívat opravdový život 

a prozření přichází až v okamžiku, kdy se člověk setkává se smrtí. 

Po maturitě se Hofmannsthal rozhodl, že i přes své literární úspěchy bude vedle své 

spisovatelské činnosti vykonávat určité povolání. Nejprve tedy na vídeňské univerzitě začal 

studovat práva. Po dvou letech ale práva opouští a dobrovolně se hlásí k c. a k. dragounskému 

regimentu. Ve vojenské službě stráví v Brně a Hodoníně více než rok. Tato zkušenost má na 

mladíka, který zatím v životě mnoho nezkusil, silný účinek a zážitky a zkušenosti z tohoto 
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vojenského období zpracuje pak v několika povídkách (např. Das Marchen der 672. Nacht 

nebo Reitergeschichte). Po ukončení vojenské služby v roce 1895 přechází Hofmannsthal na 

studium romanistiky, které ukončí roku 1898 promocí. Jeho habilitace o Victoru Hugovi 

zůstává nedopsaná, neboť v roce 1901 již je Hofmannsthalovi jasné, že se chce nadále 

věnovat pouze spisovatelské činnosti. 

Ve stejném roce si bere za ženu Gertrudu (Gerty) Schlesingerovou, dceru bankéře 

z židovské asimilované rodiny, se kterou pak až do smrti bydlí v domku, zvaném 

"FuchsschlOssl", v městečku Rodaun nedaleko Vídně. Tam také přicházejí na svět jejich tři 

děti - Christiane (1902), Franz (1903) a Raimund (1906). Jeho pokojný rodinný život stojí 

v protikladu kjeho rozsáhlé, často až horečnaté a přerušované spisovatelské a kulturně

politické činnosti. To platí jak o jeho vlastním díle, rozvětveném jak žánrově, tak tematicky 

i stylově, navazujícím na evropskou literární tradici, tak o jeho kulturní angažovanosti -

věnuje se vydavatelské činnosti, časopiseckým projektům a zakládání různých kulturních 

institucí. Jeho širokému záběru odpovídá také velký okruh přátel, o kterém svědčí rozsáhlá 

autorova osobní korespondence. 

Slávu, kterou si Hofmannsthal vydobyl svým raným dílem, označovaným často jako 

"estetické" nebo "aristokratické", pociťoval jako břímě, kterého se chtěl zbavit. Jeho raná 

lyrika je poznamenaná rozporem skutečného a snového světa, do kterého mladý básník 

unikal. Právě tento rozpor si však začne Hofmannsthal již brzy uvědomovat, vidí, že jeho 

poezii chybí kontakt se skutečností, roste v něm skepse k jazyku vlastní poezie a k jazyku 

literatury vůbec. Všechny tyto pocity vrcholí v roce 1902 krátkou prózou Ein Brief (známý 

jako Brief des Lord Chandos), který vyjadřuje pochybnost o možnosti slovem pojmenovat 

pravdivě skutečnost a přesvědčení o tom, že člověk se může dotknout podstaty bytí pouze 

prožitkem mystické povahy. Na tom, jestli v tomto fiktivním dopisu Hofmannsthal mluví sám 

o sobě, o své tvůrčí a jazykové krizi, nebo jestli se jedná pouze o umělecké dílo bez vztahu 

k jeho osobnosti, se literární vědci přesně neshodují. Tento dopis každopádně předznamenává 

konec prvního, básnického období Hofmannsthalovy tvorby, které později Hofmannsthal sám 

nazval "nebezpečným stavem rané přemoudřelosti a předčasné «zvládnutí světa», stavem 

preexistence, která se teprve musí propracovat k existenci, ke spjatosti se životem". (Čermák, 

1979, s. 1 05) Po této "smrti estéta'.', jak přelom v Hofmannsthalově díle nazval Richard 

Alewyn, se mladý básník obrací výhradně k dramatické tvorbě a próze. Novým zpracováním 

hry Thomase Otwaye Das gerettete Venedig (1904) započíná novou epochu dramatika, která 

zůstane mnohým obdivovatelům jeho raného díla nepochopitelná. Zároveň, inspirován 

především učením Nietzscheho a Freuda, přepracovává několik antických her, díky kterým se 
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mu daří prosadit se (především Elektra). Jeho rozsáhlé dílo čítá na šedesát původních her 

a adaptací klasiky, řada jeho dramat se otevřeně přiznává ke svým pravzorům (Der Turm ke 

Calderónovi de la Barca, Elektra a Oidipus k Sofoklovi, Jedermann k anglické středověké 

moralitě, kterou před Hofmannsthalem zpracoval už i Hans Sachs). Jak se ale výstižně uvádí 

v programu Národního divadla: "Nikdy však nešlo o pouhou nápodobu osvědčené divadelní 

formy, ale o naplnění básníkova přesvědčení, že v umění existují ideální pravzory, cosi jako 

platónské ideje, které je třeba znovu a znovu naplňovat živoucí látkou. Hofmannsthal sám 

sebe nazýval konzervativním revolucionářem, uznávajícím a pěstujícím tradici." (program 

Národního divadla ke hře Kristinčin návrat, 2000) 

Období na přelomu století je u Hofmannsthala spojeno nejen s příklonem k dramatu, 

ale v souvislosti se zmíněnou krizí jazyka se objevuje u autora snaha o vytváření umění bez 

pomoci jazykové složky: zabývá se baletem, pantomimou, později i filmovými scénáři, ale 

především operou, kterou označuje za "nejopravdovější ze všech forem". Dá se říct, že díky 

opeře je v dnešní době také jeho jméno nejčastěji zmiňováno. Až do smrti spolupracoval 

s Richardem Straussem, pro kterého napsal četná libreta (např. Der Rosenkavalier, Ariadne 

aufNaxos, Die Frau ohne Schatten, Die agyptische Helena, Arabella). Po první světové válce 

píše v rychlém sledu několik veseloher, které inscenuje známý divadelní režisér Max 

Reinhardt (např. Der Schwierige nebo Der Unbestechliche). S Maxem Reinhardtem úzce 

spolupracuje a ve dvacátých letech dvacátého století spolu zakládají "Salcburské slavnosti", 

festival, zaměřený především na operu a hudební produkci. Pro "Salcburské slavnosti" 

Hofmannsthal vytváří novou verzi středověké morality Jedermann. Reinhardtovo provedení 

této hry, která se dodnes na "Salcburských slavnostech" uvádí, má velký podíl na 

Hofmannsthalově slávě. Autorovy románové projekty, především významný románový 

fragment Andreas, zůstaly všechny nedokončené a vyšly až posmrtně. 

Důležitou roli hrál Hofmannsthal v poválečném období také na poli kulturní politiky -

"rakouská myšlenka" mu nedala spát. Napsal tak mnoho kulturněpolitických statí a článků 

a přednášel o problémech doby a postavení básníka ve společnosti. Nejznámější je asi jeho 

mnichovská přednáška z roku 1927 "Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation ". 

Hugo von Hofmannsthal zemřel15. června 1929, v den pohřbu syna Franze, který dva 

dny předtím spáchal sebevraždu. Bylo mu 55 let a jeho spisovatelský kolega a přítel Arthur 

Schnitzler si do deníku poznamenal: "Der grosste Dichter dieser Zeit ist mit ihm dahin." 
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III. RECEPCE HUGO VON HOFMANNSTHALA V ČESKÝCH 

ZEMÍCH 

Vztah Čechů k Hofmannsthalovi není podle všeho jednoznačný. Ať už jde o jeho 

osobnost, jeho tvorbu nebo jeho postoje. V dnešní době je většině české veřejnosti 

Hofmannsthalovo jméno neznámé, někteří případně znají operu Růžový kavalír 

(Der Rosenkavalier), pak se jim ale často vybaví spíše jméno Richarda Strausse než jméno 

Hofmannsthalovo. Proč se v Čechách jméno tohoto autora, kterého mnoho kritiků řadí 

k nejvýznamnějším rakouským básníkům minulého století, neobjevuje v současnosti tak 

často, jak bychom čekali, proč u nás existuje tak málo jeho překladů a proč se 

Hofmannsthalovy hry na českých jevištích uvádějí jen zcela ojediněle? Na to zkusíme najít 

v této diplomové práci odpověď. 

3. 1 HOFMANNSTHAL A ČECHOVÉ 

Hugo von Hofmannsthal se narodil do doby přelomu 19. a 20. století, o které Hermann 

Broch mluví jako o "vakuu hodnot" nebo "veselé apokalypse Vídně". Do doby vyznačující se 

eklekticismem, politickou nestabilností, úpadkem starých hodnot, do "doby rozkladu 

rakousko-uherské monarchie, pádu «včerejšího světa», pro nějž byla typická «hra na život», 

«falešná tvářnost věcí», vědomí nezadržitelného konce a o to silnější potřeba zachovat zdání 

alespoň vnějšími projevy přepjatého lesku". (program divadla F.X.Šaldy v Liberci ke hře 

Neúplatný, 1977) Není lehké jednoznačně zařadit Hofmannsthalovo dílo z časového hlediska 

- proti první periodě jeho tvorby v letech 1890 - 1900 se staví třicet let tvorby ve století 

dvacátém. Svými názory, životním postojem však Hofmannsthal jednoznačně patří do století 

devatenáctého, do doby Rakousko-uherské monarchie, jejímž byl velkým zastáncem. Právě 

jeho lpění na "včerejším světě", na "rakouské myšlence" a na literární tradici se zdá být 

příčinou rozporuplného vztahu Čechů k tomuto velkému básníkovi a dramatikovi. 

Hofmannsthal nebyl žádným revolucionářem ani na poli politickém, ani na poli 

literárním. Vojtěch Jirát ve své knize Portréty a studie vyjadřuje výstižně tuto skutečnost: 

"V literárním ohledu neodchází předčasně! Byl «dědicem», nikoli tvůrcem, jak konstatovaly 

německé noviny při zprávě o jeho smrti. Byl zakončením epochy, nikoli bránou k nové, jakou 

byl Rilke. A jakou je George." (Jirát, 1978, s. 608) Toto tvrzení se zároveň dotýká faktu, že 

Hofmannsthal nebyl z těch, kteří by nadchli čtenáře novostí, moderností, fascinovali něčím 
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nevídaným - naopak, Hofmannsthal se cítil být dědicem předchozích uměleckých generací, 

ctil je a snažil se z nich čerpat. Ne všichni kritici a čtenáři jeho uměleckou návaznost, která 

vyžadovala neobyčejnou sečtělost, znalosti a nadání uchopit nově a neotřele známé téma, 

oceňovali. Např. Šalda ho nazve v jednom ze svých článků "podzimkovým básníkem 

epigonským". (Šalda, 1911, s. 63) Našlo se ale i dost takových, kteří si jeho umění vysoce 

cenili. Jak krásně vyjádřil Pavel Eisner: "Není epigonem, nýbrž přejemným filtrem krásy: 

jeho umění je tvorba umného výběru, nejzralejší selekce. A především uchráněného lidství, 

zachované laskavosti ke každému životu." (Eisner, Panorama 7, 1929, s. 236) 

S jeho přístupem k literární tradici souvisí i další specifický rys Hofmannsthalova 

životního postoje. Byl velkým zastáncem Rakouska-Uherska. Tento historický mocenský 

komplex miloval, věřil v jeho duchovní hodnoty, kulturní poslání a do poslední chvíle doufal, 

že tento unikátní mnohonárodnostní útvar přežije 1. světovou válku. Z tohoto hlediska by se 

mohlo zdát, že jeho vztah k Čechům a naopak vztah Čechů jeho doby k němu by měl být 

spíše negativní. Není tomu ale tak, spíše by se dalo říct, že vztah Hofmannsthala k Čechům 

byl pozitivní, vztah Čechů k Hofmannsthalovi pak více méně rozpačitý. 

V článku z ledna roku 1918 nás Arne Novák, významný český literární kritik, 

informuje, že Hofmannsthal inicioval vznik edice "Česká knihovna" v rámci Rakouské 

bibliotéky, kterou redigoval. Tento počin Novák vítá a píše, že se má jednat o edici, "jež by 

bez postranních úmyslů politických, bez jakékoliv misse rakouské, bez ponižujícího 

protektorství informovala Němce o naší kultuře." (Novák, 1918, Venkov, s. 3) Kromě 

Hofmannsthala se na spolupráci měli podílet H. Bahr a Hofmannsthalův přítel R. Pannwitz, 

na překladech pak měli pracovat pražští němečtí básníci a "zvláště osvědčený překladatel 

Sovův a Březinův P. Eisner". Podle článku měla knihovna přinášet překlady předních českých 

spisovatelů jak soudobých, tak i starších generací, dále ukázky lidové poezie, umělecké 

monografie a památky reformačního myšlení. V posledním roce 1. světové války je však 

pochopitelné, že vztah Čechů k Němcům nebyl ideální, a tak i z tohoto článku zaznívá jistý 

negativní tón: "České kruhy literární a umělecké byly dožádány za radu a pomoc, jest však 

sympatické, že nic při podniku nebude vzbuzovati domněnku, jako by šlo o captatio 

benevolentiae s české strany: my se vnucovati ani nabízeti nemíníme, ale rádi přispějeme, 

když říšští Němci konečně se chystají dáti se o nás informovati z čistých zdrojů." (Novák, 

1918, Venkov, s. 3) 

V rámci české knihovny vyšel v roce 1922 jako první v nakladatelství Musarion 

v Mnichově svazek Tschechische und slowakische Volkslieder. Písně vybral a přeložil 

P. Eisner a Hugo von Hofmannsthal opatřil toto vydání předmluvou, kterou si pak mohli 
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čtenáři přečíst i v deníku Prager Presse. Dalším počinem v rámci edice "česká knihovna" 

bylo v roce 1928 vydání antologie Die Tschechen, kterou uspořádal a z velké části přeložil 

opět P. Eisner, spolupracovali na ní ale i O. Fischer, F.X. Šalda nebo O. Pick. Na čtyři sta 

čtyřiceti stranách jsou v německém překladu zastoupeni všichni význační čeští spisovatelé 

a básníci z pěti století. (Die Tschechen, 1928, LN, s. 9) 

Z Jirátova medailonku o Hofmannsthalovi se dále dozvídáme, že v rámci "Rakouské 

bibliotéky" vyšel také výbor z Komenského, kterým se Hofmannsthal zevrubně zabýval. Tím 

však podle dostupných pramenů spolupráce končí, zřejmě i z důvodu předčasné 

Hofmannsthalovy smrti v roce 1929. 

Nápadu vydávat české knihy pro Němce a Rakušany předcházel Hofmannsthalův 

zájem o Čechy jako důležitou součást rakouského státu. Podle Eisnera si uvědomoval význam 

českého národa pro osud Rakouska. "Historicky hluboce poučený básník zabývá se znovu 

českou reformací, prodlévá, uchvácen u Komenského, Českých bratří, studuje celou českou 

otázku. Využívá všech příležitostí, aby poznal české kulturní statky, je překvapen, hrozí se 

neuvědomosti a nevšímavosti německého světa, urovnává neschůdné cesty překladům 

a pracuje na projektu české knihovny." (Hugo von Hofmannsthal a Čechy, 1929, Národní 

osvobození, s. 3) 

Hofmannsthalův zájem o naši kulturu vedl pak básníka v roce 1917 k návštěvě Prahy. 

Informuje nás o tom článek Arneho Nováka "Hugo z Hofmannsthalů a Čechové" z ledna 

1918, kde se dozvídáme několik zajímavých skutečností, např. že se zde setkal s několika 

českými spisovateli a umělci a "projevil mnoho zájmu a porozumění pro náš život duševní 

apolitický". (Novák, 1918, Národ 2, s. ll) Kpražské návštěvě se pak Novák vrací 

i v nekrologu z roku 1929, kde připomíná, že spolu chodili po starém židovském hřbitově. 

(Novák, 1929, LN, s. 7) Zajímal se prý o pražské baroko, zaujal ho Březina, Vrchlický, hudba 

Smetanova, Dvořákova i Janáčkova a díla J. Mánesa a Švabinského. V nekrologu P. Eisnera 

se pak můžeme dočíst několik dalších podrobností, např. že se rozhodl navštívit Prahu 

incognito pro její německou část, aby tak nebyl ovlivněn ve svém úsudku. Eisner čtenáře 

informuje, že "improvisovaná schůzka u «Zlaté husy» přivádí ho ke stolu «Maffie»1
• (Je tam 

Dyk, Herben, Kvapil, dr. Štěpánek.) Březina byl pro něho evropskou událostí. U Vrchlického 

měl rád všecko, co mu bylo přístupno. Sovu dovedl oceniti lépe než kterýkoliv jiný slavný 

cizinec. Ale naslouchal rovněž, rád a uchvácen, spodním tónům lyriky Viktora Dyka 

a Machar, jenž je nejlidštějším z básníků, stěží opomíjejí jakékoliv tvárné úsilí, byli mu, 

1 "Maffie" je název tajné organizace českého domácího odboje za první světové války. Návrh na její založení 
podal T. G. Masaryk v poslední schůzi před odchodem do exilu a organizace byla napojena na Masarykovu 
zahraniční činnost. 
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vyhlášenému estétu, se svým «svědomím věků» významným zjevem. Ve výtvarném umění 

zaujal ho zejména Švabinský. Nesmazatelným dojmem na něho působilo osobní setkání 

s F. X. Šaldou. Byl přátelsky sblížen s Jaroslavem Kvapilem, Arne Novákem a Otakara 

Fischera si neobyčejně cenil." (Eisner, 1929, Národní osvobození, s. 3) 

Je nutné podotknout, že Hofmannsthal s Eisnerem se osobně znali a spolupracovali 

společně na projektu "české knihovny", proto nepřekvapuje, že Eisnerův nekrolog vyzdvihuje 

Hofmannsthala a jeho vztah ke všemu českému a nestaví se k němu nikterak kriticky jako 

např. některé články Arne Nováka nebo F. X. Šaldy. 

Arne Novák tak sice Hofmannsthala většinou chválí, skepticky však pohlíží na jeho 

utopickou vizi jednotného, mnohonárodnostního Rakouska: "Za to nebudou v Čechách bez 

zájmu čteny tři Hofmannsthalovy historicko-politické úvahy o Rakousku, psané vesměs za 

světové války a věnované princi Eugenovi Savojskému, Marii Terezii a Grillparzerovu 

politickému odkazu. Hofmannsthal neobrací se v nich do minulosti pouze dle témat, ale i dle 

názoru, jeť důsledným vyznavačem, že poslání Rakouska, vyrovnávajícího protiklady 

národní, spočívá v tom, vytvořiti z jednotlivých národních duší vyšší kulturní úsobu, duši 

rakouskou, která by ve smírné syntese slučovala a jednotila národní zvláštnosti složek 

kmenových; politický souzvuk jednotlivých zemí a národů jest dle něho předpokladem tohoto 

kulturního díla. Smířlivá tato hudba zní vábně a mohla by býti i pokušením, ale stačí srovnati 

historické skutečnosti s interpretací Hofmannsthalovou, aby rázem vysvitlo, že jsou 

nesmiřitelné protiklady tam, kde vlídný elegik domnívá se viděti podmínky shody a souladu

velká jednotitelka národů rakouských, Marie Terezie, zasáhla nás Čechy zhoubnou 

germanisací a centralismem, složitý básník rakouské duše Grillparzer měl pro naši minulost 

i náš politický zápas skoro výlučně slova pohrdání." (Novák, 1918, Národ 2, s. 11-12) 

Objevují se i snahy o oddělení problematiky politické a kulturní a o smíření obou národů, jak 

o tom svědčí článek F. V. Krejčího z roku 1921, ve kterém se zabývá poválečnou kulturní 

orientací nově vzniklého Československa. Píše v něm, že nelze směšovat politiku s uměním 

a že německé kulturní poručnictví, jaké pociťovali obrozenci, patří definitivně minulosti. Jak 

se však zdá, Krejčího slova byla spíš přáním, než skutečností. V článku dále upozorňuje na 

mnoho literátů z Vídně i Berlína, kteří existenci Československa vítají a nový stát podporují. 

Patří k nim podle něj literáti jako Fr. Werfel, S. Zweig, R. Schickele, H. Hesse 

i Hofmannsthal, kteří přispěli do prvního čísla deníku Prager Presse, které vyšlo 

o velikonoční neděli roku 1921. Zdůvodňuje to faktem, že "všichni tito autoři věděli, že 

«Prager Presse» slouží zájmům naší republiky a snad i jim bylo známo, že naši němečtí 

nacionálové agitují proti tomuto listu, a neváhali-li mu poslat své příspěvky, dali najevo, že 
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nemají nic proti tomu, aby se německým jazykem a pomocí německé literatury pracovalo 

v Praze k vnitřnímu míru v naší republice a tím i k jejímu upevnění." (Krejčí, 1921, Právo 

lidu, s. ll) 

I přes tyto ojedinělé snahy dokázat, že vztah Němců či Rakušanů a Čechů je vcelku 

kladný, převládal spíše názor opačný. Proto i Hofmannsthal, ač mohl s Čechy sympatizovat, 

nemohl je svými prorakousky orientovanými myšlenkami nikdy nadchnout. Vztah Čechů 

k Rakousku-Uhersku totiž nemůže být ani dnes, po tolika letech, podobný, jako byl ten 

Hofmannsthalův. Čechy rozhodně, až na pár výjimek, nepřepadala nostalgie nad zánikem 

monarchie. Jak píše Karel Kraus ve své studii, náš pohled na Rakousko zůstává i v dnešní 

době zkreslený a pošramocený: "Bezmála už po celé století leží tedy mezi námi 

a Rakouskem, mnohdy představovaným jen jeho metropolí, několikerý práh nedorozumění 

a předsudků. Ublíženost a sarkasmus, nevraživá provinčnost a nemístné naduté vlastenčení, 

nevděk i víc než oprávněná kritika, a zejména švejkovský syndrom, spolu s bezdůvodným 

pocitem převahy, to všechno, o žurnalisticky tisíckrát promrskané třistaleté porobě ani 

nemluvě, dodnes brání Čechům uvidět poměrně čerstvou část vlastní minulosti bez hrubého 

zkreslení." (Kraus, 1994, s. 1-2) Právě tento náš zkomolený pohled a vlastenecká zatrpklost je 

podle Krause jedním z důvodů, proč zájem kulturních manažerů, a tedy i čtenářů a divadel, 

Hofmannsthalovo dílo v dnešní době spíše obchází. Stejného názoru je i Josef Balvín, 

překladatel Hofmannsthalových komedií Neúplatný aneb škola manželů a Kristinčin návrat. 

V jednom z článků vysvětluje nezájem o Hofmannsthalovu tvorbu následovně: "Cítěním se 

identifikoval se starým Rakouskem, s monarchií - a to nás od něj po první světové válce 

přirozeně odcizovalo." (První scéna objevuje dílo velkého Rakušana, 2000, MFD, s. 19) 

Zároveň je nutno dodat, že Hofmannsthalův pokorný přístup k literární tradici nebyl 

vždy dobře chápán a není příliš moderní ani dnes. To je zřejmě dalším z důvodů, proč 

Hofmannsthalovo dílo v dnešní době nenachází takovou odezvu, jakou by zasluhovalo. Jak 

píše Karel Kraus ve své studii: "Hofmannsthala nepochybně vyneslo mimořádné nadání, 

podpořila ho kultivovaná rodina, prošel klasickou školní výchovou, a přitom toho, co obsáhl 

z evropské civilizace, co z ní vydobyl a pro sebe asimiloval, nedosáhl jen prací, studiem, ale 

v první řadě svým postojem odpovědného správce a povolaného rozmnožitele svěřených 

hodnot, který opravdově prožívá svou odkázanost na jejich původní zdroje, a proto k nim 

přistupuje s úctou a plachostí. Ovšem pokora a ostych Hofmannsthalovo dílo světu našich dnů 

a jeho kulturní agresivitě zajisté nepřibližují." (Kraus, 1994, s. 5) A složitost a umělecká 

náročnost Hofmannsthalova rozsáhlého díla bohužel také ne. V neposlední řadě je to fakt, že 

mnozí literáti, kritici i čtenáři byli Hofmannsthalovou pozdní tvorbou rozčarováni -
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" ... předčasná sláva se mu stala osudným znamením pro celý život: vynesla mu pověst 

básníka, který nepřekonal své veleslibné počátky, pověst sice svým způsobem nepravdivou, 

nicméně tvrdošíjně udržovanou za jeho života i po jeho smrti." (Čermák, 1979, s. I Ol) 

3. 2 PŘEKLADY A OHLASY NA HOFMANNSTHALOVO DÍLO V ČECHÁCH DO 

ROKU 1945 

3. 2. 1 První zmínky o Hofmannsthalovi a první české překlady 

První zmínky o Hofmannsthalovi v českém tisku najdeme již na přelomu století. 

Svědčí to o výjimečnosti básníka, kterého označovali i v Rakousku za mladého génia a který 

se proslavil již velmi mlád. V obsáhlé studii o moderním německém dramatu, kterou napsal 

F.X. Šalda pro Literární listy, již zmiňuje vedle Hauptmanna, Holze, Schlafa a Schnitzlera 

i mladého Hofmannsthala. Ten totiž ke Schnitzlerově dramatu Anatol, které Šalda označuje za 

"náladovou báseň vyvolávající kouzlo staré Vídně", vytvořil ještě pod pseudonymem Laris 

básnický úvod. Kus této básně také v Literárních listech uvádí, zřejmě ve svém vlastním 

překladu: 

Loubí na místě jeviště, 

letní slunce za svítilny, 

hrajeme tu tak divadlo, 

hrajeme své vlastní kusy, 

časně zralé, jemné, smutné, 

komedii svojich duší, 

dnešek, včerejšek svých citů, 

věcí zlých formulku pěknou, 

hladká slova, pestré tropy, 

poloviční, tajné vzněty, 

agonie, episody ... 

(Šalda, 1897, Literární listy, s. 343) 

Je třeba připomenout, že zájem českého tisku o německy píšící autory je v době 

Rakouska-Uherska a ještě i po první světové válce pochopitelný, a tak najdeme zmínky nejen 

o Hofmannsthalových dílech či uvedení jeho her v českém prostředí, ale noviny přinášejí 

často informace i o dílech, která vyšla nebo byla uvedena v rakouské části monarchie. Tak 
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např. v rubrice Nové knihy časopisu Moderní revue čtenáře informují: "Skvostně vypravená 

kniha vyšla před několika týdny nákladem revue «lnsel». «Der Thor und der Tod», krátká 

lyricko-dramatická scéna od p. Huga v. Hofmannsthal. V poslední době často byl spor, lze-li 

mluviti o německo-rakouském umění. Myslím, že ano. A básníci jako p. Hofmannsthal jsou 

typičtí pro ně. Všichni tito lidé mají něco pasivného v sobě a přes svůj individualismus cosi 

objektivného. Nestojí v životě, nýbrž vedle něho, a přece cítí jeho osudy. Velké děti jsou 

všichni tito Rakušané: Altenberg a Andrian a Loris. Děti s pósou filosofa. Ap. Hofmannsthal 

je zázračné dítě mezi nimi. Jest od doby Mallarméa snad jediný, jenž píše essencielní lyriku, 

jemuž obraz jest jen barvou a slovo tapetou. «Der Thor und der Tod» je báseň s půvabnými 

jednotnostmi a s nepatrnou základní ideou, která bývá čistě lyrickými momenty 

prohlubována. My, kteříž p. Hofmannsthala známe a ctíme, nechceme nic jiného. Sladká 

hudba a vzpomínky resignace. Měkké a diskrétní jsou verše básníkovy, pěkní a jemných allur 

jeho lidé. Umění pro smutné a sensitivné je to, umění naší doby a nás samých, kteříž jsme 

smutní a roztoužení." (Leppin, 1900, s. 249-250) Z článku jasně vysvítá tehdejší postoj 

k mladému básníkovi, géniovi, který žije ve své "estetické ulitě" a s pravým životem nemá 

téměř nic společného. Právě této nálepky se Hofmannsthal bude snažit po celý svůj život 

zbavit. 

Kuriózní zprávu, nebo spíše "společenský drb" si čtenáři mohli přečíst roku 1908 

v Lidových novinách. Informuje o žalobě, kterou Hofmannsthal podal na hraběte Sternberga, 

se kterým měl neshody během cesty lodí na Špicberky. Žertovným tónem informuje: "Po 

návratu z domoviny tuleňů, velryb a ledových medvědů podal na něho uražený spisovatel 

žalobu pro urážku na cti." Vzhledem k Sternbergově poslanecké imunitě se však urážka 

promlčela. "Zástupce žalujícího proti tomuto promlčení protestoval, dovozoval, že parník 

vybrané společnosti byl místem, kde bylo nutno zvlášť dbáti slušnosti a že promlčení tohoto 

případu mohlo nastati teprve ve lhůtě šestiměsíční. Zemský soud ve Vídni však na tyto názory 

nepřistoupil a rozhodl, že promlčení nenastalo." (Hr. Sternberg a spisovatel Hofmannsthal. 

1908, LN, s. 3) Jakou měl spor se Sternbergem dohru, už se však nedozvídáme. 

O Hofmannsthala se však brzy začali seriózněji zajímat i přední čeští kritici. Např. 

Arne Novák od roku 1904 uveřejnil několik recenzí jeho knih v Literárních listech, Přehledu 

nebo Národu. Opět v duchu zájmu o kulturní dění i mimo české země píše roku 1907 např. 

glosu o vydání "Prosaických spisů Huga von Hofmannsthala" ve čtyřech dílech ve Fischerově 

nakladatelství v Berlíně: "Těžce kolorovaným slohem, hrajícím do všech odstínů, 

duchaplnými analogiemi, plnými krásných postřehů z přírody i z kulturního dění, jazykem 

sytým, zpola sacerdotálním, zpola lyrickým, vyslovuje tu poeta, tíhnoucí k básnické i životní 
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renaissanci, svoje pozorování z tvůrčí dílny umělcovy, svoje poznámky o záhadách 

a nejistotách vznikající nové umělecké kultury, svoje záliby a obdiv pro slovesné 

i myšlenkové spolupracovníky na tvarové a ideové kráse plynoucí chvíle." Podle Nováka se 

jedná o velmi cennou prózu, ,jejíž vnitřní cena ospravedlňuje poněkud ukvapené vydání 

souborné děl poety tak mladistvého." (Novák, 1907, Přehled, s. 658) 

Kromě toho Arne Novák o Hofmannsthalovi roku 1909 píše heslo do dvacátého 

osmého dílu Ottova slovníku naučného. Vyjmenovává Hofmannsthalova díla, a přestože se 

jedná pouze o slovníkové heslo, nešetří místem ani chválou. Už v tomto Novákově článku 

můžeme vycítit, že rané básnické dílo je hodnoceno pozitivněji, než Hofmannsthalova tvorba 

pozdější, při které čerpá i zjiných zdrojů, a tak je nazýván epigonem, i když v tomto případě 

ne v negativním slova smyslu: "H., jehož kulturně raffinovaný zjev nasycený poznatky 

historickými a filosofickými, dojmy výtvarnými i divadelními, zážitky z několika velikých 

cest, bohatou lekturou nejrůznějších literatur, vyrůstá z přesyceného ovzduší plutokracie 

vídeňské, jest umělec stilisace a essence. Všecku zevní i vnitřní skutečnost prožívanou 

výlučně mediem kultury s účelnou rozvahou a s přísným výběrem stilisuje, nevyhýbaje se 

nikdy ani formou ani obsahem předchůdcům svým, zpracovavším tutéž látku. Jeho 

okouzlující hudba veršová, jeho umění sytého obrazu, jeho sladká svůdnost rýmů jsou 

uzpůsobeny, aby podaly pěnu a pel všech dojmů, nálad, zrakových vznětů, jak je přijímá 

svrchovaně sensibilní duše tohoto přejemnělého epigona, milujícího zvláště mdlobu života, 

smyslnou agonii lásky, tesknotu úpadku, melancholii blížící se smrti. Pravdivějším dojmem 

než starší dramata působí jeho formálně mistrovské básně lyrické a jeho literární studie, 

uplatňující plně vnímavost H-ovu. V poslední době H. usiluje o veliký sloh tragický." 

(Novák, 1909, Ottův slovník naučný XXVIII, doplňky, s. 584-585) 

Problematika Hofmannsthalova epigonství trápila mnoho kritiků a nezůstala bez 

povšimnutí ani u nás. V několika číslech literárních časopisů Přehled a Novina můžeme se 

zájmem číst na sebe navzájem reagující polemiky Otokara Fischera a F. X. Šaldy, ve kterých 

se Šalda dosti negativně, až zaujatě vyjadřuje také o Hofmannsthalovi. Fischer v jednom 

článku, kde hájí novost a umělecký experiment, označil Šaldu za zapřisáhlého odpůrce všeho 

nového. Tomu se samozřejmě Šalda na stránkách Noviny brání. Kromě jiného se spor týká 

i Karáskovy hry "Cesare Borgia", kterou Šalda přijal negativně, zatímco Fischer Karáska 

obhajuje. Zde se dostává na řadu i Hofmannsthal: "«Cesare Borgia» jest jen dramaticky 

maskovaný lyrický feuilleton, jen dekorační dramatická neurasthenie; jest ne kost z kosti, ale 

odvar z odvaru Hofmannsthalova. Dnes vědí v Německu již všichni lepší lidé, že od 

Hofmannsthala není možno očekávati dramatických činů, které by prošlehly požárem tmu 
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budoucnosti; že všecko, co může dát, jsou jen jemné pozdní květinové věnce zimomřivého 

básnického pohrobka." (Šalda, 1911, s. 30) 

V dalším čísle polemika pokračuje: "Pan Fischer odmítá můj soud o p. Karáskově 

«Borgiovi», já ovšem klidně naproti tomu týmž právem odmítám- odmítnutí p. Fischerovo." 

(Šalda, 1911, s. 63) Znovu se vrací i k Hofmannsthalovi a opět ho nešetří: "Jen proti jednomu 

protestu ji: neřekl jsem nikde, že «Cesare Borgia jest pouhou kopií dle Hofmannsthala»- to 

jest zase fantasie p. Fischerova. Já řekl výslovně, že jest Cesare Borgia «odvar z odvaru 

Hofmannsthalova», t.j. že oba básníci jsou z téhož rodu ne tvůrců-tektoniků, nýbrž 

odvozených dekoratérů dramatických, kteří pracují náladovou formulí." a ještě dále pokračuje 

na Hofmannsthalův účet: "Práce páně Karáskova jest z pólu právě opačného. Z pólu, kde stojí 

Hofmannsthal, z pólu podzimkových básníků epigonských, kteří mají jistě «exklusivný» vkus 

i kult koloristického slova, ale nemají prius a vlastně unum necessarium opravdového básníka 

dramatického: tvůrčí vůli a sílu tektonickou. Podávají více méně vkusnou odvozenou 

dekorativnost, ne výraz poslední tvůrčí nutnosti, ne tvůrčí činy." (Šalda, 1911, s. 63-64) 

Toto dosti odvážné a negativní tvrzení lze přičíst ostrému tónu, který se vine celou 

polemikou, kdy se Šalda hájí proti Fischerovu napadení a sám Fischera napadá. Nicméně je 

nutno dodat, že Šaldův postřeh pak lze najít i u mnoha dalších kritiků, kteří 

Hofmannsthalovým divadelním hrám vyčítají většinou nedramatičnost, přílišnou lyričnost, 

někdy i nepodařené napodobování, modernizaci starých látek apod. 

Hofmannsthala znalo české publikum i kritici nejen z německého originálu, ale brzy si 

mohli některá jeho díla přečíst i v češtině. K tomu přispěl mimo jiné i zájem umělců z okruhu 

českých dekadentů kolem časopisu Moderní revue. Již roku 1901 (čtyři roky po vydání 

originálu) zde vychází překlad Hofmannsthalova dramatu Císař a čarodějka, který uveřejnil 

Arnošt Procházka pod pseudonymem Karel Pudlač. Ve stejném časopise vychází v roce 1907 

překlad Hofmannsthalovy básně Složil jsem vesla ... v překladu S. K. Neumanna a Emanuel 

z Lešehradu pak v roce 1910 uveřejňuje v Zábavné části Jitřenky svůj překlad básně Píseň na 

cestu. 

Ve stejném roce také vychází v Lidových novinách překlad povídky Podivná příhoda 

(VypravováníM de Bassompierre), pod nímž je místo podpisu pouze zkratka -adv. Již dva 

roky poté vychází stejná povídka, tentokrát v časopisu Pražská lidová revue, je však na první 

pohled zřejmé, že se nejedná o stejný překlad a stejného překladatele. Tento druhý překlad 

s názvem Příhoda maršála z Bossompierre vyhotovil Jan Reichmann, který přeložil i další 

Hofmannsthalovy prózy; v roce 1914 Jezdeckou povídku a o rok později pak slavný Dopis -

oba překlady vyšly v časopisu Světozor. O Janu Reichmannovi (1885-1949) není k dispozici 
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mnoho informací, víme pouze, že se jednalo o právníka, redaktora, spisovatele a překladatele. 

Byl také činný jako pracovník 1. zahraničního odboje a stal se diplomatem v USA. 

V prvním desetiletí 20. století se již k překladům Hofmannsthala dostává i Otokar 

Fischer. 

3. 2. 2 Hofrnannsthalovo dílo v překladech Otokara Fischera 

Otokara Fischera (1883-1938) jistě netřeba dlouho představovat. Tento germanista, 

vedoucí katedry germanistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byl literárním 

historikem, divadelním kritikem a teoretikem, dramaturgem, básníkem i dramatikem. Celý 

život se zajímal především o divadlo a stal se také šéfem činohry Národního divadla. 

Především je však také výborným překladatelem, jehož největším počinem zůstává i dnes 

stále aktuální přebásnění Goethova Fausta. Byl to překladatel takového významu, že po něm 

nese jméno celá překladatelská škola, vyznačující se volnějším přístupem k překládanému 

dílu. 

Od října roku 1909 až do února 191 O vychází v časopise Divadlo na pokračování 

Fischerův překlad Hofmannsthalovy hry Der Tor und der Tod pod názvem Člověk a smrt 

(knižně pak toto drama vyjde roku 1919 v nakladatelství B. Kavky- viz Příloha 3 - seznam 

překladů Hofmannsthalových dramat). V Novině si pak v dubnu roku 191 O čtenáři mohou 

přečíst Fragment, překlad veršů z dramatické studie Včera (Gestern), a od ledna 1911 je 

v časopise Květy uveřejňován, opět na pokračování, překlad dramatické básně o jednom 

dějství Sobeidina svatba (Die Hochzeit der Sobeide). 

Člověk a smrt 

Hned v dubnu roku 1910 se k Fischerově překladu v českém tisku vyjadřuje Arne 

Novák. V týdeníku Přehled, časopisu věnovanému veřejným otázkám, uveřejnil článek, ve 

kterém se zabývá Martenovým překladem hry Paula Claudela Polední úděl, především však 

právě Fischerovým překladem Hofmannsthalova dramatu Člověk a smrt? Novák si stěžuje, že 

"v posledních letech ztratilo naše «Národní divadlo» - a která jiná česká scéna má ještě 

nároky literární?- naprosto styk se zahraniční soudobou tvorbou dramatickou." (Novák, 1910 

Přehled, s. 513) Kritizuje strnulost dramatické produkce i reprodukce a lhostejnost vůči 

hodnotné tvorbě původní i překladové. Proto se obává o osud obou překladů, které zároveň 

velmi vyzdvihuje: "Nelze potlačiti těchto hořkých úvah při četbě dramatických básní 

2 Fischerův překlad vyšel nejdříve časopisecky a pak i knižně pod názvem Člověk a smrt. Na česká jeviště byla 
však hra uvedena také pod názvem Bloud a smrt. Sám Fischer, který v jednom článku píše o nastudování tohoto 
dramatu, změnu v názvu respektuje a uvádí slovo bloud v závorce: Člověk (bloud) a smrt. 
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Claudelovy i Hofmannsthalovy, šťastně přebásněných ( ... ) aby zůstaly pouhým statkem 

literárním a nepronikly na scénu." (Novák, 1910, Přehled, s. 513-514) Sám Ame Novák si 

je vědom riskantnosti uvedení obou zmíněných dramat, která by zřejmě neznamenala 

"kasovní trhák", ale kvalita dramat je podle něj bezesporu taková, že "zdá se nicotnou a zcela 

pošetilou námitka, že Claudelovo drama, jest docela neznámo, Hofmannsthalova aktovka 

pramálo populární na divadle svých domovů". (Novák, 1910, Přehled, s. 513) 

Hofmannsthala, jehož zde nazývá "kultivovaným elegikem vídeňským" či "vybraným 

klenotníkem", si Arne Novák vysoce cení: "Umění Hofmannsthalovo spočívá v tom, jak 

dovedl lyrické motivy, rozvedené s velkou gracií rozeného a kulturně vysoce školeného 

elegika, povznésti až k samému prahu dramatična, jak v okamžení spásného rozčarování 

Claudiova všecky dekorativní prvky uměl proměniti v dramatické koefficienty- ovšem, sotva 

že dospěl k této napiaté a praegnantní situaci, dává spadnouti oponě. Vše jest provedeno 

s krajní aesthetickou kulturou, s uměním slova i nálady, bez jediného zlozvuku, křehce, 

jemně, kouzelně. Tento půvabný a zádumčivý dramolet nemá býti více než lyrická scéna; 

křivdil by však básníkovi, kdož by nepoložil důraz na slovo scéna." (Novák, 1910, Přehled, 

s. 514) 

Jako jeden z mála věnuje Arne Novák ve své recenzi dost prostoru i Fischerově 

překladu. Kromě zmínky v úvodu článku, kdy píše o "šťastném přebásnění", se zabývá 

Fischerovým převodem v samostatné poznámce pod čarou. Vedla ho k tomu především 

změna v názvu díla: "Nemůže býti většího protikladu ku Claudelově tragoedii než 

Hofmannsthalova aktovka, kterou český překladatel nazval «Člověk a smrt», stíraje tím 

úmyslně podstatný rys z pointovaného německého názvu «Der Tor und der Tod»". 

V poznámce pak čteme: "Páně Fischerovo přebásnění Hofmannsthalova dramoletu ukazuje 

plnou měrou, že překladatel ovládá básnické slovo i v jeho hudebních i v jeho malebných 

možnostech: nelze nepřiznati, že p. O. Fischer nalezl skutečnou českou poetickou obdobu 

Hofmannsthalova úlisného a svůdného, zženštilého a neodolatelného lyrického výrazu. 

A přece právě tuto ukázalo se mi, že každý, byť sebe dokonalejší překlad zůstane pouhou 

travestií. V titule porušení myšlenky originálu stalo se dojista schválně, neboť ani slovo 

«bloud» ani «blázen» nezdálo se případným; avšak zde alespoň změna byla v moci 

překladatelově. Avšak zda uvědomil si překladatel (a co by bylo platno uvědomiti si něco, 

čeho změniti nelze?), že představa kostrouna-hudce (der Tod) nijak nedá se nahraditi 

představou ženské smrti-houslistky, cizí ostatně úplně našemu českému nazírání? Toť případ 

přímo klassický: vždyť Latiníci ocitli se v podobné nesnázi, překládajíce mužské Thanatos 

ženským Mors, a právě tak vznikly četné nejen jazykové, ale i představové zmatky, když za 
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francouzské feminimum Ia Mort kladla němčina masculinum der Tod." (s. 513-514) Novák se 

zde přibližuje kritice překladu, která vyznívá vcelku kladně. Upozorňuje pak na 

překladatelské problémy, aniž by však Fischerovo rozhodnutí vyloženě hodnotil. Víceméně 

naznačuje, že dokonalý překlad není nikdy možný, že každé řešení má svá úskalí. Vzhledem 

k rozsahu článku nebylo jistě ani zamýšleno podávat obsáhlejší a detailnější kritiku obou 

překladů a je nutno ocenit, že Arne Novák nezůstal u zcela povrchního hodnocení, často 

odbytého výrazy jako "zdařilý překlad" či "šťastné přebásnění", které lze běžně nalézt v tisku 

i dnes. 

Kromě Nováka se k Fischerově překladu, ale hlavně k samotné Hofmannsthalově hře, 

vyjadřují i jiní recenzenti. Na rozdíl od Nováka však nevyjadřují takové nadšení. Např. Karel 

Kamínek si v Lumíru všímá, stejně jako později Mirko Rutte, že Hofmannsthalovo drama 

vlastně postrádá dramatičnosti a že ,je to spíše kniha, nad kterou byste se chtěli rozesníti ve 

chvíli tiché melancholie z marnosti všeho, nežli kus divadelně účinný." (Kamínek, 1910, 

s. 53) Také Kamínek se vyjadřuje i k samotnému překladu, který shledává volným, zároveň 

však vhodným: "Hra je z valné části monologem, a scénicky, přes všechny mnohdy nádherné 

obraty, ne vždy přiléhavě, ale nicméně při značné obtíži překladatelské, jakou báseň působí, 

často také velmi šťastně přetlumočené, zanechává celkový dojem čehosi těžce sledovatelného 

a unavujícího. Teprve poslední třetina a konec, ačkoli nejde tu o nic, co by dramaticky bylo 

chyceno, mohl by scénicky mdlý ráz hry poněkud osvěžiti." (Kamínek, 1910, s. 53) 

Novákův povzdech nad strnulostí české divadelní scény a obavy o osud Fischerova 

překladu se bohužel ukázaly jako oprávněné. Došlo sice k několika nastudováním této hry, 

vždy se však jednalo o kulturní události menšího významu, které nenašly větší okruh diváků. 

Roku 1912 nastudovalo hru ochotnické "Divadlo umění". V Národních listech 

najdeme zprávu o tomto "uskupení mladých lidí, kteří se snaží o «vysoké umění», kterým ale 

technické překážky nebo nedostatek financí brání tyto vysoké cíle uskutečňovat." (Tile, 1912, 

s. 2) Kromě jiného se v článku píše o večeru "německé poesie", který se konal 21. 3. v sále 

Hlaholu a během kterého se hrála mimo jiné i aktovka Huga von Hofmannsthala Bloud 

a smrt. "Hra ta je z nejzajímavějších nové německé tvorby, a bylo ku podivu, jak účinně 

působila na pouhém podiu, i přes drobné režisérské naivnosti." (Tile, 1912, s. 2) Autor článku 

se nakonec pochvalně vyjadřuje i k samotnému překladu: "Na konec nemohu nevzpomenouti 

překladů páně Dvořákových ze Starého Zákona a páně Fischerových z Hofmannsthala 

a Goetha. Jest v nich nejen mnoho úžasné práce, ale též tolik šťastných vcítění do originálu, 

tolik dokonalého ovládání naší mateřštiny, že jsou vzácnou uměleckou prací, kterou 

poslouchatje opravdovou rozkoší." (Tile, 1912, s. 2) 
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Teprve o 15 let později došlo k opětnému nastudování této hry českými divadelníky. 

Jednalo se však o jediné představení v rámci Komorního večera Scény adeptů 29. 3. 1927, 

kdy byla Hofmannsthalova hra Bloud a smrt uvedena spolu s Veselou smrti ruského 

dramatika Nikolaje Jevrejinova. Článek s názvem "Dvě hry o smrti", uveřejněný 31. 3. 1927 

v novinách Právo lidu, opět pochvalně zmiňuje i Fischerův překlad. S ohledem na rozsah 

článku mu však nevěnuje větší pozornost. 

O tři roky později se hra dočkala dalších uvedení, tentokrát v nastudování studenty 

dramatické školy státní konservatoře pod vedením profesora Milana Svobody. Zajímavé je, že 

hra byla také vybrána jako jedna z kulturních událostí, konaných u příležitosti 80. narozenin 

československého prezidenta T. G. Masaryka, a byla uvedena 28. 2. 1930 v pražském 

Stavovském divadle. 

O tomto nastudování, kupodivu ne však o uvedení hry ve Stavovském divadle, podává 

zprávu v Lidových novinách sám Fischer. Píše mimo jiné, že hra "má vedle svých básnických 

kvalit přednost, že se velmi dobře hodí za zkoušku deklamačního umění." Zároveň nám 

Fischer prozrazuje, proč vlastně Hofmannsthalovu hru překládal- překladem této hry se totiž 

připravoval na zčeštění Goethova Fausta. Bez zajímavosti není ani jeho komentář, týkající se 

jednoho z překladatelských problémů, kde smrt, hrající zde hlavní roli, je v češtině rodu 

ženského, zatímco v němčině rodu mužského: " ... v jedné věci nebyla arci jeho taktní režie ani 

v duchu původce této pozdní faustovské dohry ani v intencích tlumočníka, jenž se překladem 

připravoval na zčeštění Fausta: Text vyžaduje, aby houslista-smrt byl hrán představitelem 

mužským, ne ženou. Leč právě tato odchylka od Hofmannsthalova záměru přinesla 

žižkovskému představení zisk, neboť táhlý alt E. Kolbenové byl předním hereckým kladem 

večera." (Fischer, 1930, LN, s. 7) I v jiném svém článku Fischer upozorňuje na podobnost 

některých pasáží hry Der Tor und der Tod s Goethovým Faustem: "Příznačně opírá se jeho 

(Hofmannsthalova) tvorba o zralé, ba stařecké plody zmoudřelého Goetha - celé pasáže 

z «Der Tor und der Tod» působí jako přepisy veršů «Fausta»- cosi literárního, glosujícího, ba 

třebas odvozeného vyznačuje i pozdější vývojové stupně spisovatele, který zdál se být 

předurčen k variacím cizích themat, k modernisování odlehlého a zapadlého repertoiru." 

(Fischer, 1929, Literární rozhledy, s. 263) 

Sobeidina svatba 

Po uvedení Blouda a smrti sáhlo Divadlo umění také po dalším Fischerově překladu 

hry Sobeidina svatba z roku 1911 a čtenáři si v měsíčníku Scena mohli přečíst následující 

oznámení: "«Divadlo umění» sehraje v den vyjití tohoto čísla Hofmannsthalovu «Sobeidinu 
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svatbu» v překladu doc. Otakara Fischera v «Intimním divadle» na Smíchově za režie 

p. Vojty Nováka.- «Scena» oznamuje toto chystané představení snaživých dam a pánů o své 

újmě a s cílem, vysloviti mladému sdružení sympatii pro ušlechtilé umělecké úmysly, na 

nichž pracuje dle svých sil čestně a opravdově. Za daných poměrů nebylo «Divadlem umění» 

dosaženo snad nových výsledků, avšak již vážná a vytrvalá snaha umělecká, se které 

neustupují za mnohé nepřízně, dělí je mile od vyškolených našich ústavů, které tuto cestu 

opouštějí, žel, tak příliš často." (Oznámení, 1913, S cena, s. 30) 

Ve Sceně bohužel není uvedeno datum vydání, jen v prvním čísle najdeme informace 

o tomto novém časopisu, kde mimo jiné stojí: "List bude se jmenovati Scena a vyjde, počínaje 

15. únorem, 1. a 15. každého měsíce, kromě července a srpna." Z dalších recenzí, které byly 

uveřejněné v Moderní revue, v Máji nebo v časopise Divadlo během března, lze usuzovat, že 

premiéra mohla být buď 15. února nebo 1. března 1913. Ani počet repríz se z tisku bohužel 

nelze dozvědět. 

Výše zmíněné recenze se o uveřejněném představení vyjadřují vesměs kriticky. 

Negativní hodnocení se nejčastěji týkalo samotného souboru, kterému např. Mirko Rutte 

v Moderní revue vyčítá "nedostatek dramatického vzruchu v recitaci, nejednotnost stilu 

v hereckém pojetí a rozpor mezi náladou hry a schematickou stilisací sceny" (Rutte, 1913, 

s. 283), ale také samotné Hofmannsthalovy hry: "Hofmannsthalova dramatická báseň 

Sobeidina svatba, ( ... ), nemá vniterně dramatické dynamiky, ani pevné a soustředěné stavby. 

Tři sceny, v něž se rozpadá její děj, jsou spiaty sice zevně motivem osudu Sobeidina, 

v podstatě netvoří však organické jednoty, jsouce komponovány jako tři samostatné a odlišné 

celky náladové, jež vyrůstají spíše z touhy po barevném a snovém opojení než ze základní 

ideje dějové." (Rutte, 1913, s. 280). Podle autora recenze je jevištní reprodukce Sobeidiny 

svatby dosti problematická, "neboť Hofmannsthalova hra, jejíž lyrika ani koncepce nemá 

jednotného dramatického vzruchu a jejíž dialogy nenesou a nekonstruují psychického dění, 

nýbrž jsou spíše řadou křehkých improvisací, jež se rozvíjejí pouze svým vlastním bohatstvím 

a beze zřetelu k čirosti a rovnováze celku, vyžaduje po hereckém a režisérském umění, aby 

jednotným stilem reprodukce, bystrým tempem, dramatickou recitací a dynamickým 

oživením citu převedlo ji přes nebezpečný bod rozptýlenosti a mdloby, a vyvážilo ze 

vzestupu, spádu a pohybu jejích veršů dramatický rythmus a reliefnost, která chybí psychické 

a ideové komposici. A právě v tomto bodě ztroskotalo «Divadlo umění»". (Rutte, 1913, 

s. 281) Podobné výtky můžeme číst v krátké recenzi, která vyšla v časopise Divadlo. Od 

autora článku se dovídáme, že představení bylo zcela vyprodáno, čemuž se diví, "kdyžtě toto 

sdružení prokázalo dřívějšími pokusy sice nejvážnější snahu a píli, ale schopnost pouze 
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lyrickou, nikterak dramatickou." A právě Hofmannsthalově básni je podle autora článku 

nutné dodat dramatičnosti, neboť "lyrismu obsahuje sama sebou dostatek." (Divadlo umění, 

1913, Divadlo, s. 173) 

Recenze, která vyšla v uměleckém časopise Máj, podepsaná zkratkou J., naopak hru 

i herecké výkony Divadla umění chválí. "Znamenáme pokroky od oné doby tohoto združení, 

na jehož členy díváme se spíše jako na interprety vybraných literárních rarit." (Divadlo 

umění, 1913, Máj, s. 304) Všímá si však více výkonů jednotlivých herců, než hry samotné. 

Autor také jako jediný z recenzentů zmiňuje, že hru přeložil výborně Otakar Fischer. Více se 

však překladu nevěnuje. 

3. 2. 3 Recepce a překlady Hofmannsthaloyých děl v době první republiky 

Po Fischerových překladech se dlouho neobjevil žádný velký překladatelský počin 

dramatický ani básnický. V časopisech vycházelo roztroušeně mnoho překladů jednotlivých 

básní, které si vybírali básníci čistě náhodně, podle vlastního vkusu (viz Příloha 2 - seznam 

překladů Hofmannsthalovy poezie). 

Silnou vlnu zájmu a uveřejňování Hofmannsthalova díla vyvolala autorova tragická 

smrt, která byla zmiňována snad ve všech novinách a místy měla příchuť černé kroniky. Jak 

uvedl Arne Novák ve svém nekrologu, "ani ve svých odvážně barokních truchlohrách 

antických námětů, kde se na sebe vršily osudové hrůzy ukrutenství a zmaru, rodinných kleteb 

a krvavých orgií, nemohl dramatik Hofmannsthal vymyslit výjevu drásavějšího, než jaký se 

jemu samému stal údělem na rozhraní bytí a nebytí." (Novák, 1929, LN, s. 7) Některé noviny 

zmínily Hofmannsthalovu smrt jen krátce a spíše se věnovaly připomenutí básníkovy tvorby, 

jiné se jeho smrtí zabývaly do nejmenších detailů. Asi nejpodrobnější zprávu přinesly 16. 7. 

1929 Lidové noviny: "Dnes večer 10 minut po 19. hodině podlehl Hugo v. Hoffmannsthal 

mozkové mrtvici, kterou byl postižen 5 minut před 16. hod., když v průvodu své ženy ubíral 

se do kostela na pohřeb svého syna, který sebevraždou sešel se světa. Po několika minutách 

ztratil vědomí. Vrchní medicinální rada dr. Wimmer, starý přítel rodiny, zakročil neprodleně 

a pustil mu žilou, což však nemělo účinku a Hugo v. Hoffmannsthal mrtvici podlehl, aniž 

nabyl vědomí. U jeho lůžka dlela jeho choť a jeho syn Raimund. Hugo v. Hoffmannsthal byl 

považován za jednoho z nejjemnějších stylistů německé literatury. Jeho činnost projevovala 

se nejen samostatnými a úspěšnými dramatickými pracemi, nýbrž byl také kongeniálním 

původcem tekstů k operám Richarda Strausse. Tato součinnost značně podlamovala jeho 

vlastní produkci, přes to však vynikl několika svými dramatickými pracemi." (Hugo von 

Hofmannsthal zemřel, 1929, LN, s. 2) V Národním osvobození se věnují Hofmannsthalově 
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smrti v několika vydáních a lze se dočíst nejen podrobnosti o autorově úmrtí, ale i další 

detaily o předcházejících událostech: "Posledním rukopisem básníkovým byl dlouhý telegram 

jeho jediné dceři, provdané v Heidelbergu. Pohřbu básníkova syna, tragicky zesnulého, se 

zúčastnila pouze jeho babička a jediný bratr. Rakev byla ozdobena jediným věncem 

s nápisem: "Od Tvých rodičů!" (K tragické smrti rakouského básníka Huga von 

Hofmannsthala ... , 1929, Národní osvobození, s. 5) 

Jak již bylo řečeno, básníkova smrt vyvolala zvýšený zájem o jeho osobnost a tvorbu. 

Jen od léta 1929 do zimy bylo v českém tisku uveřejněno na 15 Hofmannsthalových básní 

v překladech Vl. Holana, H. Haasze, P. Eisnera, J. Brabce, V. Tůmy, J. Hory a dalších. 

Některé z nich vyšly společně s nekrologem nebo portrétem tohoto autora. Dosti patetický 

nekrolog např. uveřejnil Julius Brabec v časopisu Archa spolu se dvěma Hofmannsthalovými 

básněmi přeloženými do češtiny - Mnozí arci ... v překladu Julia Brabce a Terciny v překladu 

Josefa Romana Novotného. Článek vypočítává Hofmannsthalova díla a nešetří chválou. 

Zmiňuje především básníkovo nesmrtelné rané období, dále spolupráci se Straussem i jeho 

prozaickou tvorbu, vyzdvihuje však především jeho poezii, kdy řadí Hofmannsthala vedle 

Stefana Georga a Rainera Marii Rilka k vrcholu německé pogoetheovské poezie. Zmiňuje 

i dostupné české překlady a celý nekrolog končí slovy: "Tělesná schránka básníkova byla 

pohřbena, ale svým dílem zůstane povždy živ v srdcích lačných krásy, ryzího umění 

a nejušlechtilejší lidskosti." (Brabec, 1929, Archa, s. 269) 

Obsáhlé nekrology uveřejnil dále např. Arne Novák v Lidových novinách nebo Pavel 

Eisner v časopisu Panorama. Novák se dosti podrobně věnuje Hofmannsthalovu literárnímu 

vývoji od jeho mladých let, kdy byl představitelem vídeňské moderny, pro niž byla podle 

Nováka příznačná "kulturní odvozenost, úzkostlivá péče o uhlazenou formu, symbolické 

pojetí skutečnosti, nachořelé a chudokrevné sklony dekadentní", a kterou přirovnává k naší 

škole Moderní revue. (Novák, 1929, LN, s. 7) Přestože kritici Hofmannsthala řadí jednou 

k symbolismu, jindy mezi novoromantiky, či mezi novoklasicisty, Novák shledává, že 

nejvýstižněji Hofmannsthalovu tvorbu vystihuje termín "barok", a to "barok vídeňský". 

Připomíná autorovu sečtělost a návaznost na uměleckou tradici. Neopomíjí zmínit jeho snahu 

o formu dramatickou, "ačkoli vlastně dramatickým naturelem nebyl, pevné techniky se nikdy 

nedopracoval, ostřeji řezaných charakterů nedovedl postaviti. Dekorativní divadlo lyrické 

hudebního ladění a jemných náladových valeurů- toť jeho scénický svět". (Novák, 1929, LN, 

s. 7). Vyzdvihuje především ,jednoaktovku 24letého mistra" o Bloudu a smrti, kterou 

označuje za "nejsladší a nejmámivější apotheosu fin de siecle". To, že Hofmannsthala většina 

čtenářů i kritiků nejvíce oceňuje na poli básnickém, potvrzuje i Novák: "A však texty všech 
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těchto i pozdějších Hofmannsthalových her dávno zežloutnou v divadelních archivech 

a knihovnách a snad i na skvělé jeho libreto o Kavalíru s růží bude už pozapomenuto, když 

budou ještě s podivem a okouzlením čteny jeho básně, po prvé sebrané v útlý svazeček roku 

1907 a potom stále znovu vydávané; náleží prostě k vrcholům německé lyriky na rozhraní 

století. ( ... )Jenom George- ve šťastných chvílích- aR. M. Rilke- v údobí tvůrčím- vytepali 

verše, jež se mohou s Hofmannsthalovými měřiti." (Novák, 1929, LN, s. 7) Kromě toho však 

vyzdvihuje i jeho prozaickou tvorbu, kde podtrhuje Hofmannsthalovu "literární erudici, 

jejímž nositelem je zároveň učenec i umělec". Nakonec Novák neopomíná zmínit 

Hofmannsthalovo předválečné i poválečné umělecko-kulturní úsilí, které označuje za 

"promyšlenou a soustavnou snahu o dorozumění mezi národy mediem slovesného umění". 

Připomíná také Hofmannsthalovu návštěvu Prahy a zmiňuje osobní vztah k němu. Na závěr 

poznamenává: "Nevím, mám-li přes občasné písemné projevy a vřelá věnování v knihách 

právo nazývati velkého mrtvého svým osobním přítelem - přítelem našeho národa byl však na 

každý způsob. Na rakvi, která se nad jeho předčasně vychladlým tělem zavřela, neměl by 

chyběti věnec se stuhou našeho státu." (Novák, 1929, LN, s. 7) 

Ve třicátých letech pak postupně vychází opět časopisecky další a další překlady 

Hofmannsthalových básní, např. v podání V. Renče, Otto F. Bablera, J. Hory, P. Eisnera 

(viz Příloha 2 - Seznam překladů Hofmannsthalovy poezie). Je také uveřejněna další 

z Hofmannsthalových povídek. Jedná se o fragment Zlaté jablko, který v překladu Antonína 

Pence vydalo roku 1931 pražské nakladatelství Corona. A konečně se také znovu dostává 

pozornosti Hofmannsthalově tvorbě dramatické - roku 1930 vychází u J. Otta v překladu 

Alfonse Bresky jedno z prvních Hofmannsthalových lyrických dramat z roku 1898 

Dobrodruh a zpěvačka aneb Dary života. Alfons Breska byl český básník a překladatel. 

Věnoval se převážně překladu poezie z francouzštiny, němčiny, italštiny a španělštiny, 

zabýval se ale také poezií japonskou (vydal antologii japonských básníků haiku 17. a 18. 

století pod názvem Mléčná dráha). Byl funkcionářem literárního odboru Umělecké besedy, 

Kruhu českých spisovatelů a Spolku českých spisovatelů Máj. Kromě poezie psal i dramata, 

např. Hlasy v bouři. O jeho překladu Hofmannsthalova veršovaného dramatu lze najít 

v českém tisku několik zmínek. Např. Ivo Liškutín se této hře i jejímu překladu věnuje 

v rámci rubriky Lidových novin "Z německých překladů". Článek se zabývá obecněji 

i Hofmannsthalovou uměleckou činností, přiřazuje jeho tvorbu k novoromantismu, podobně 

jako v románské oblasti to byla tvorba Maeterlinckova. Zároveň upozorňuje na důležitost této 

hry: "Dobrodruh a zpěvačka vystoupili z dílny básníkovy zcela v posledních letech minulého 

věku a básník sám byl si vědom jejich jedinečné ceny pro vývoj vlastní básnické činnosti, 
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jenž byl umělecky sestupný, věřil-li sám marnou touhou v letech poválečných, že po tomto 

díle měl již zemřít, poněvadž by měl uměleckou biografii zaokrouhlenou." (Liškutín, 1931, 

LN, s. 9) Recenze se dále věnuje dosti obsáhle právě překladu v podání Alfonse Bresky 

a nehodnotí ho příliš pozitivně: "Pravděpodobně neuvědoměle, jak vysvítá z úvodu, ale jistě 

z genetického důvodu šťastně zvolil pro překlad Alfons Breska právě toto drama, jež uvedl 

několikastránkovou statí o básníkovi, jeho tvorbě a současné době evropského i německého 

slovesného umění. Několika myšlenkami o vídeňském básníku, jimž autor nedává vyrůstati 

postupně ze sebe, nýbrž je klade diletantsky vedle sebe, může připravit pro četbu jen čtenáře

laika, tam, kde marnotratným výčtem novoromantiků jednotlivých národů evropských chtěl 

by se zmocnit čtenáře každého, odradí i tohoto. Bylo jistě vznešeným úmyslem převésti 

Hofmannsthalovy hudební věty do češtiny, že se mu to však vždy nepodařilo, prozrazují četné 

verše, jež mají často velmi málo z melancholické vláčnosti jambu básníkova. I jinak překlad 

trpí výrazy stěží básnickými (je synem včírka, str. 67), útvary obrazovými těžko 

srozumitelnými, vlastně nesrozumitelnými (já přišla, příliš otrokyně kouzla, str. 139). Jistě 

pak - a to zvláště na místech důležitých - reprodukuje hudební obrazy i celé vlny 

myšlenkových period bezvadně a jeho úvod tam, kde se snaží odkrýt předpoklady estétského 

kosmopolitismu v podzemí básníkovy smíšené krve, přesvědčí každého." (Liškutín, 1931, 

LN, s. 9) Drama Dobrodruh a zpěvačka se podle dostupných zdrojů bohužel uvedení na česká 

jeviště nikdy nedočkalo. Zda to bylo i "nepovedeným" překladem, nelze sjistotou tvrdit, tím 

spíš, že kritika překladu, kterou Ivo Liškutín provedl, nemusela být provedena do hloubky, 

a nelze jí tedy přikládat velký význam. 

Přibližně ve stejné době, tedy na začátku třicátých let, vzniká překlad Karla V ettera 

Bohatec a smrt (Jedermann), který však nikdy nevyšel ani časopisecky ani knižně a je 

k dispozici pouze v knihovně Divadelního ústavu nebo v divadelním oddělení Národního 

muzea. 

Jedermann a Velké divadlo světa 

Jednoznačně nejčastějšího uvedení u nás, především v době první republiky, se 

dočkala Hofmannsthalova "hra o umírání bohatého muže", tedy právě Jedermann. Hrála ho 

divadla německá i česká, a to jak v interiéru, tak v exteriéru, po vzoru Salcburských slavností. 

Právě tento festival, který Jedermann od roku 1920 až dodnes každoročně otvírá, přispěl 

k oblibě této Hofmannsthalovy hry. 

Ta vznikla podle anonymního mysteria anglického původu z 15. století Everyman. 

Odtud se dostala přes Nizozemí do Německa, kde ji němečtí učenci převedli do latinských 
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a řeckých veršů. Hry se pak ujal Hans Sachs a vytvořil podle ní Ein Comedi von dem reichen 

sterbenden Menschen. Hofmannsthala hra nadchla a od roku 1903 pracoval na jejím 

přebásnění. V roce 1911 ji pak Max Reinhardt s velkým úspěchem poprvé inscenoval 

v berlínském divadle Schaubtihne a o rok později byl Jedermann uveden i ve Vídni, v budově 

Buschova cirku v Prátru. V Čechách o této kulturní události vyšlo hned několik článků, např. 

v Divadle, kde autor seznamuje čtenáře celkem podrobně s historií této hry, s jejím obsahem 

i s vídeňskou inscenací. Hofmannsthalovu úpravu recenzent chválí: "Hofmannsthal hru 

přebásnil, sestilisoval tak pečlivě, že neuzumul Sachsovi pranic z jeho středověké jadrnosti, 

ponechal starodávnou stavbu vět, volil archaické obraty, stlačil až ku podivu svou osobnost 

úplně do pozadí, nezabíhal jako jindy do fantastických dálek, nýbrž zůstal při naivnosti 

středověké, již zachytil přejemně v celé její barvitosti a rytmu." (Pojezdný, 1912, Divadlo, 

s. 329) Chválí také umění Maxe Reinhardta i herecké výkony, především výkon Alexandra 

Moissiho v hlavní roli. 

Po těchto úspěších se odhodlal jít Reinhardt ještě dál a pokusil se o zvýšení účinku 

tím, že drama umístil po středověkém způsobu před katedrálu. V rámci Salcburských 

slavností, které spolu s Hofmannsthalem v roce 1920 založili, postavil před salcburským 

barokním dómem se třemi vchody a čtyřmi velkými sochami světců rozsáhlé stupňové 

podium a "na něm dal k večeru hráti «hru o smrti boháčově» se všemi působivými efekty. 

Hlahol zvonů, zvuk varhan, při němž z věže velebně promlouvá hlas Hospodinův, volání 

s protější věže «Jédrmááán! Jédrmááán» ... Nikdo neupře působivost Reinhardtovým nápadům, 

třebas jsou někdy snad příliš rafinované, víc efektní než umělecké. A každý musí se podivovat 

komposiční virtuositě režiséra, jeho smyslu pro zvuk, barvu a pohyb." (MUller; Trager, 1934, 

Čs. divadlo, s. 7) O tom, že se jednalo o hru divácky úspěšnou, svědčí každoroční úspěchy, 

které hra v Salcburku slavila, a i fakt, že se odtud šířila do dalších zemí Evropy: 

"Jedermannem zabýval se Max Reinhardt letos prý už po desáté, a z toho po deváté před 

barokním chrámem v Solnohradě, kde stala se tato hra sensací a odkud také vyrazila úspěšně 

do světa. Zvlášť v posledních dvou letech našlo se hojně epigonů Reinhardtových, kteří 

inscenují hru po solnohradském způsobu pod širým nebem: vzpomeňme, že loňského roku 

provedl «Jedermanna» Oldřich Stibor před olomouckým dómem, letos sklízel 

s «Jedermannem» úspěchy poitalštěný Alexander Moissi v Miláně a Římě, v Anglii rozhodli 

se k provedení hry na zámku wallesském, v Maďarsku na pešťském ostrově Marketině a.j." 

(MUller; Trager, 1934, Čs. divadlo, s. 7) Podíl Reinhardtův na úspěchu této hry je 

nepopiratelný. Autoři článku však neopomíjejí ani zásluhu Hofmannsthalovu, který jí dal 

"básnickou dokonalost, aniž však setřel její prvotní ráz; stmelil děj a dal mu technické 
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vypracování, dbaje při tom, aby neubral starodávný půvab; vyhrotil postavy, ale nechal jim 

jejich charakteristický kolorit doby; krátce: zbavil hru nánosu a s příkladnou pietou dal jí nové 

barvy, jimiž opět zvýrazněla a ožila." (MUller; Trager, 1934, Čs. divadlo, s. 7-8) 

K nám se hra dostala již ve stejném roce, kdy byla uvedena ve Vídni. Reinhardtovo 

divadlo tehdy hostovalo ve dnech 12. a 13. června 1912 v pražském Německém divadle. 

Přináší o tom zprávu článek ve Studenstské revue, ve kterém autor hru velmi chválí: "Staré 

mysterium, jednoduché dějem, průzračné didaktikou, spracované tak mnohokráte (mezi 

jinými i Hans Sachsem) objevilo se v Hofmannsthalově úpravě, jako drama vzrušujících scén 

a slovního přepychu." (Obrovec, 1912, Studentská revue, s. 276) Především však opět 

vyzdvihuje mistrovství režiséra Maxe Reinhardta a dále také herce Alexandra Moissiho, který 

se představil v hlavní roli a jemuž přičítá hlavní zásluhu na úspěchu hry, kterou také nazývá 

"Moissiho koncertem". 

V roce 1922 pak proběhla 8. června premiéra Jedermanna v brněnském divadle Na 

Hradbách (do roku 1918 Německé městské divadlo). V recenzi Karla Elgarta se v Lidových 

novinách dozvídáme, že návštěvnost nebyla nejvyšší. Hofmannsthala v článku nazývá 

"elegickým lyrikem, lyrikem dekadentní patiny" a trochu mu vyčítá moralizování v duchu 

katolického učení. "Filosofie marnosti lidské jde obrazy tu i tam v Hofmannsthalovi přímo 

kazatelsky jako vtělení nejkatoličtějšího proslovu, jde didakticky se školskou názorností. Ale 

žije dobrým veršem a obrazy dobře jevištně komponovanými, z nichž hostina s příchodem 

smrti má i dramatickou sílu a zdvih. Vše záleží na režii; je-li k ní i dobrý ústřední herec, musí 

"hra o umírání boháčově" působiti -je-li ovšem ještě i diváctvo dosti shovívavé, aby přijalo 

katolickou tendenci v celé její okatosti. Německé divadlo si pozvalo p. Klitsche a zajistilo tím 

každému silnou páteř. ( ... ) Vše tedy bylo připraveno, jen obecenstvo selhalo; totiž ne to, jež 

přišlo; to přijímalo hru vděčně, ale to, jehož víra byla slabá, aby naplnilo zbývající velkou 

prázdnotu." (Elgart, 1922, LN, s. 7) 

Uvedení Jedermanna v češtině se diváci dočkali ve třicátých letech ve Vetterově 

překladu pod názvem Bohatec a smrt. V Lidových novinách z 20. srpna 1930 se můžeme 

dočíst, že činoherní program brněnského Národního divadla plánuje v nadcházející sezóně 

1930/31 uvést m.j. právě tuto hru. Hra měla premiéru 27. září 1930 ve starém divadle na 

Veveří, zřejmě se ale nesetkala s velkým úspěchem, jak o tom svědčí jedna z recenzí v deníku 

Venkov: "A tak se tato premiéra nestala uměleckou událostí, jak asi čekalo divadlo 

i obecenstvo. Dramatická báseň Hofmannsthalova ( ... ) byla by si především žádala většího 

jeviště a neměla tedy být hrána ve Starém, nýbrž v Městském divadle." (Hra o bohatci, 1930, 

Venkov, s. 7) Samotným překladem se však bohužel žádný recenzent nezabývá. 
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Následovala i venkovní uvedení Jedermanna. V červnu roku 1931 se konalo několik 

představení v němčině pod názvem "Jedermann - Feststpiele in Bohmen" v Hejnicích 

(německy Haindorf) v Jizerských horách. Tento festival byl pod záštitou církevních 

představitelů i starosty Liberce a u příležitosti této události vyšel dokonce i jakýsi program, ve 

kterém byly uvedeny informace o hře, ale i o místním poutním kostele a klášteře, před kterým 

se hra uváděla. V tomto případě byla představení organizována zčásti katolickou církví 

a i poselství hry mělo mít "výchovné" účinky. Z programu se dozvídáme, že se hrálo od 1. do 

31. června každou středu, sobotu a neděli večer a navíc vždy v nedělní poledne. V případě 

nepříznivého počasí se pak hra přesouvala do kostela. Pro návštěvníky nechyběl ani plánek, 

jak se do místa slavností dostat, ať už směrem z Drážďan nebo z Vídně, a dokonce ani jízdní 

řád z Liberce a dalších obcí do Hejnic. V zadní části programu pak bylo místo i pro inzeráty 

místních hotelů a penzionů, kde se mohli hosté ubytovat. 

Článek v "Kulturní kronice" Lidových novin pak přináší zprávu o uvedení této hry 5. 

a 6. července 1932 před Dietrichsteinovým chrámem v Mikulově. O tom, že se jednalo 

o představení úspěšné a scénicky lákavé, svědčí následující řádky: "Ideální pozadí chrámu, 

vybudovaného v slohu barokním, jeho alegorické figury a bohatá umělecká ornamentika ve 

spojení s filosofickou hloubkou a ušlechtilou mluvou Hofmannsthalovy hry tvořilo 

harmonický celek, jehož hlubokému působení nikdo neunikl. ( ... ) Herci vzatí z mikulovského 

obyvatelstva nebyli na závadu, nýbrž jen lépe vystihovali lidový ráz mysteria." 

(Hofmannsthalův Jedermann v Mikulově, 1932, LN, s. 9) Dále se dozvídáme, že se pořadatelé 

pro velký úspěch rozhodli hrát v příštím roce před chrámem Hofinannsthalovo Grosses 

Salzburger Welttheater. Jestli se toto představení skutečně konalo však již nebylo možné 

v tisku dohledat. 

Stejně tak uvedlo Jedermanna pod názvem Každý 26. srpna 1932 pod širým nebem 

i Olomoucké české divadlo, a to před dómem sv. Václava v Olomouci. Rešisérem 

a organizátorem byl Oldřich Stibor, který také v pozdějších letech inscenaci ještě několikrát 

obnovil. V jakém překladu hra byla uvedena, se nedozvídáme, s největší pravděpodobností se 

ale jednalo o Vetterův překlad. (Olomoucké české divadlo, 1932, Venkov, s. 6) 

O dva roky později se v Brně hrálo také Velké divadlo světa, které pro brněnskou 

scénu upravil režisér Rudolf Walter s použitím překladu Jaroslava Vrchlického. Ten však také 

nikdy knižně a zřejmě ani časopisecky nevyšel. (Kristinčin návrat - program Národního 

divadla, 2000, s. 59) 

V Praze se Jedermanna diváci dočkali až v červnu roku 1937, kdy Německé divadlo 

vystupovalo s tímto mystériem ve Valdštejnské zahradě. Bohužel se článek spíše věnuje 
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Shakespearově veselohře Večer tříkrálový, kterou Německé divadlo uvedlo v tomtéž týdnu. 

Úsměvná je poslední věta článku, která nezapře, že článek vyšel v deníku Komunistické 

strany Československa: "Škoda, že tato zahradní představení, v nichž bude jistě pokračováno 

a ze kterých si vezme příklad i naše divadlo, jsou tak drahá, že na ně mohou jíti jen ti, kteří 

mají dost peněz." (Divadlo ve valdštýnské zahradě, 1937, Rudé právo, s. 4) 

Ve stejném roce se Jedermann uváděl i v Brně, ale opět v němčině. V Lidových 

novinách se dozvídáme, že "skupina německých herců, kterým hrozilo, že se octnou na 

dlažbě, proměnila dlažbu před chrámem sv. Petra v jeviště a hlediště Hofmannsthalovo. Hrálo 

se a hraje do konce srpna Jedermann mysterium a Schmidtbonnův Marnotratný syn." Bohužel 

se nelze dočíst ani kolikrát se inscenace uskutečnila, ani podrobnosti o hereckém souboru, 

kromě toho, že "ač hráli němečtí herci několika divadelních generací, počínajíc starým 

KUhnem ze školy Reinhardtovy a končíc dorostem vedeným mladým, podnětným Vašou 

Hochmannem, chodilo sem hojně i české obecenstvo. Vykoval se tu jeden článek kulturní 

součinnosti Čechů s Němci. Brněnská divadelní kultura, která se vyvíjela po staletí v jazyce 

českém, německém a latinském, se obohatila." (Herci na dlažbě, 1937, LN, s. 3) 

Na brněnském Petrově se mohli diváci toho léta setkat i s další Hofmannsthalovou 

hrou Salcpurské velké divadlo světa, která byla uvedena v rámci středečních německých 

představení za Hochmannovy režie. Jestli šlo v těchto dvou případech o jednorázovou akci, 

nebo o opakovaná představení, se bohužel již nedozvídáme. K provedení v režii Váši 

Hochmanna se recenze vyjadřuje pochvalně: " ... položil správně důraz na ony složky 

Hofmannsthalovy jevištní básně, které vedou ideově k dnešku a jeho bolestem. A tak se na 

prostranství, jehož skvělou akustiku bychom přáli Starému divadlu, rozvíjela nikoliv pouze 

konstruovaná literární vise, ale pásmo životných obrazů jakoby zrovna vyrvaných ze žhavého 

obsahu rozkolísané přítomnosti. Válka a mír, sobecká hamižnost a sebeobětovaný mravní 

idealismus, bohatství a bída, spravedlivá moudrost a bezohledné násilí - to vše defilovalo 

v pevně spjatém sledu scén před zrakem dobře obsazeného hlediště." (Třetí hra na brněnském 

Petrově, 1937, LN, s. 7) 

Jak je z předchozích řádků vidět, hostování německých divadel nebylo v době první 

republiky nic neobvyklého. Tak také roku 1923 přijelo do Prahy a do Brna s nastudováním 

Hofmannsthalovy hry Der Unbestechliche (Neúplatný) vídeňské divadlo Raimundtheater se 

svým hostem Maxem Pallenbergem. Hru uvedlo 14. 5. 1923 v Národním divadle v Brně 

a o pár dní později také v pražském "Neues Deutsches Theater." (Der Unbestachliche, 1923, 

Prager Presse, s. 6) 
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V článku Lidových novin "Z brněnské činohry" se dozvídáme, že "hra byla ve prospěch 

pensijního fondu žurnalistů, a hlediště bylo přes to, přes Pallenberga, přes Hofmannsthala 

a ostatní důvody silně prořídlé." Kromě obsahu hry se autor vyjadřuje i k Hofmannsthalově 

záměru a dosti kriticky k jeho výsledku: "Dle vlastních slov chtěl Hofmannsthal navázat 

v nové hře na své starší komedie (Kristiánův návrat a Obtížný) a prostou, starší formou 

veseloherní uplatnit originální lidovost «sloužící vrstvy». Je to trochu omluva (starší formy), 

trochu direktiva, co by chtěl, aby bylo především viděno. Formálně jsou všecky školy svým 

způsobem dobré; jistě by byla i tato obnovená prostá, jež svůj děj, své zápletky prostě napřed 

ohlásí, aby je zbavila napínavosti - kdyby za ni dala charakterisační bohatství, jakými jsou 

naplněny některé ty starší komedie, třeba Molierovy nebo Shakespearovy. Je v tomto případě? 

Ne zcela. ( ... ) Hofmannsthal rád obnovuje staré útvary; bral-li antické látky, aby je 

zmodernisoval, vzal teď formu, aby ji naplnil novou látkou; tak jak nezvládl prvého úkolu 

v dramatickém smyslu, tak zůstal mnoho dlužen i druhému." (Z brněnské činohry, 1923, LN, 

s. 7) 

Stejně tak mohlo české publikum v dubnu roku 1926 zhlédnout v pražském 

Německém divadle unikátní vystoupení Mezinárodní pantomimické společnosti pod vedením 

Maxe Reinhardta. Jednalo se o baletní pantomimu Zelená flétna, kterou napsal Hofmannsthal 

na Mozartovu hudbu. Jednalo se zřejmě o nevšední zážitek, představení však zhlédlo jen pár 

nadšenců. Atmosféru večera nám přibližuje recenze v Rudém právu: "Zelená flétna jako by 

byla inspirována některou z čínských maleb nebo výšivek, jaké okouzlují návštěvníky 

v pařížském museu Guimetově: Čína, viděná v rokokovém zrcadle, princezny se stříbrnými 

copánky a mnohoruký Budha, tyrani s lebkami slonově žlutými a zlaté masky kouzelníků; to 

vše žilo gracií neustávajícího pohybu v dekoracích zlatě-stříbřitě-černých, rovněž ustavičně 

v pohybu, s nepřetržitým tokem důmyslných detailů (tančící svítilna, vodopád a řeka z černé 

látky, zlatem vyšívané a mn. j.). Ze všeho tryskala životní radost a rozkochání." (Majerová, 

1926, Rudé právo, s. 7) 

3. 3 RECEPCE HOFMANNSTHALOVÝCH DĚL A DRAMAT PO 2. SVĚTOVÉ 

VÁLCE DO DNEŠNÍ DOBY 

V období těsně před 2. světovou válkou a v období poválečném se Hofmannsthalovo 

jméno v tisku téměř neobjevuje a ani jeho hry nebyly v tomto období na českých jevištích 

uváděny. Pokud si uvědomíme, že se jedná o autora s židovskými předky, je tento fakt 

vzhledem k tehdejší situaci pochopitelný. V nacistickém Německu bylo zastaveno vydávání 
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Hofmannsthalových sebraných spisů a ani u nás tomu nebylo jinak. V období protektorátu, 

jak uvádí Jiří Veselý, se editoři a nakladatelé výrazně obracejí především k německé klasice. 

Po skončení 2. světové války pak pro překlady z němčiny také nebyla příznivá doba. Vládla 

averze vůči všemu německému. "Zapomínalo se, že němčina není jen jazykem někdejších 

okupantů, že němčinou nemluvil pouze Hitler, Henlein nebo Kari Hermann Frank, nýbrž i 

Goethe, Katka nebo Thomas Mann." (Veselý, 2002, s. 179) 

A situace se nemění ani později. Rok 1948 znamená "úplné podřízení české kulturní 

oblasti kulturní politice státu, která nebyla ničím jiným, než poslušnou aplikací kulturní 

politiky věrného Stalinova vazala, Komunistické strany Československa". (Veselý, 2002, 

s. 120) Pro komunistický režim, který odmítal až na výjimky vše, co nesplňovalo požadavky 

realističnosti a pokrokovosti, nebyl Hofmannsthal vítaným autorem. Josef Balvín např. 

vysvětluje zpoždění, se kterým se dostal tento dramatik na česká jeviště, kromě jiného i tím, 

že byl v tehdejším Československu odmítán marxistickou kritikou jako autor buržoazně 

dekadentní. (První scéna objevuje dílo velkého Rakušana, 2000, MFD, s. 19) Jen ojediněle se 

objevuje v tisku jeho jméno, většinou v souvislosti se Salcburskými hrami. Např. v časopise 

Divadlo z listopadu roku 1958 informuje článek o proběhlém festivalu. Vidíme zde ale, jak se 

pohled na Hofmannsthalovu tvorbu změnil v duchu socialistické ideologie: "Jedermann, hra 

o umírání boháče, přebásněná podle středověkých mysterií Hugo von Hofmannsthalem, patří 

téměř od svého vzniku (1911) k repertoárním činohrám Salcbuských her. Na rozdíl od 

operních představení a velkých podniků koncertních, určených především pro zahraniční 

návštěvníky, je Jedermann do značné míry záležitostí publika domácího. Salcburk je dodnes 

baštou katolicismu a věřící se chodí vyžívat na mystickou hru o obrácení boháče na víru, 

zvláště když se za příznivého počasí hraje na náměstí před chrámem, který spoluúčinkuje jako 

kulisa a symbol. ( ... ) Divák z "východu" Gak jsou mezi domácími nazýváni občané lidově 

demokratických zemí), který se nadchne inscenací, nikoli však ideou díla, odchází s nutným 

povzdechem: Kdyby takové umění inscenátorské bylo ve službách pokrokovějších 

myšlenek!" (Jedermann, hra o umírání boháče, 1958, Divadlo, s. 720) 

Tu a tam pronikla do českého tisku i informace o zahraničních představeních, ovšem 

četnost těchto zpráv se se situací před první světovou válkou a za první republiky v žádném 

případě nedá srovnávat. Tak se čeští čtenáři mohli v rubrice "Slovo o kultuře" Svobodného 

slova dozvědět, že na pařížském divadelním festivalu byla uvedena vídeňským souborem 

Josefstadter Theater Hofmannsthalova komedie Der Schwierige. "Napsána brzy po první 

světové válce, zachycuje tato salonní konverzační komedie zánik společenské vrstvy, kde 

hlavní roli hrály osobní a soukromé citové problémy. Poněkud rozvleklý příběh dává 
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příležitost rozehrát konverzační umění a předvést módní modely, čehož obého plně využili 

vídenští herci." (Trager, 1956, Svobodné slovo, s. 3) 

V době vlády totalitního režimu se z výše uvedených důvodů Hofmannsthal na 

českých jevištích příliš neobjevoval, a pokud ano, jednalo se o uvedení Straussových oper, ke 

kterým Hofmannsthal napsal libreto. 

Neúplatný aneb Škola manželů 

O to překvapivější je fakt, že v roce 1977 vychází překlad dramatu Neúplatný aneb 

Škola manželů. Jméno překladatele Josefa Balvína je skryté pod pseudonymem Eva 

Dlabačová, dívčím jménem jeho ženy. 

Josef Balvín, který vystudoval divadelní vědu a dramaturgii a byl pak činný jako 

dramaturg v Severočeském divadle v Liberci, v Divadle na Vinohradech a až do úřední 

likvidace v roce 1972 v Divadle za Branou, se k překladům dostal více méně "díky" zákazu 

činnosti v oblasti kultury, který mu byl právě v roce 1972 udělen. Proto se zaměřil - nejdříve 

pod cizími jmény - na překládání dramatických textů, ale i prózy a odborné divadelní 

literatury, především z německého jazyka. O kvalitě jeho překladatelské práce svědčí i fakt, 

že byl za překlady z rakouské dramatické literatury oceněn Rakouskou státní cenou za rok 

1993. Kromě Hofmannsthalových her (v roce 2000 ještě komedie Kristinčin návrat) se totiž 

věnoval překládání děl dalších rakouských autorů, klasických i moderních, např. J. N. 

Nestroye, F. Raimunda, A. Schnitzlera, 6. von Horvátha, T. Bemharda atd. 

Balvínova překladu se hned chopilo Divadlo F. X. Šaldy v Liberci pod režisérským 

vedením Karla Kříže, kde také komedie Neúplatný aneb Škola manželů měla premiéru. 

O tom, že se jednalo o jakési "zmrtvýchvstání" vídeňského autora, svědčí i úryvek z jedné 

recenze: "Ani dramatika Hugo von Hofmannsthala, kdysi věhlasného představitele vídeňské 

modemy, nepatří dnes k běžně využívané dramaturgické oblasti. Z jeho rozsáhlého díla u nás 

dodnes žijí díky zhudebnění Richarda Strausse především jeho operní libreta, dávající rovněž 

nahlédnout do samotné podstaty vídeňské modemy, která s okázalou pompou a současně 

bujarou veselostí jakoby plesala nad neodvratnou zkázou "idylického" životního stylu 

rakouské monarchie, jsouc ovšem prostoupena stejně silně prvky dekadence a secese jako 

symbolismem a novoromantismem." (Tůma, 1977, Scéna, s. 5) 

Proč tento divadelní kus nevzbudil nevoli u tehdejších cenzorů, se dá vysvětlit 

návazností na Figarovu svatbu, ale i obsahem hry. "Režimním schvalovatelům" vyhovoval 

kritický tón, který ze hry zaznívá a který se dá interpretovat jako kritika celé kapitalistické 

společnosti "starých dobrých časů" a "vyšší společenské třídy". Zřejmě i režisérova 
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interpretace se snažila ubírat tímto směrem: "Hugo von Hofmannsthal s úsměvem 

demonstruje mistrovský dialog, který s nenapodobitelnou lehkostí a jiskrným šarmem odráží 

banální životní styl secesní Vídně, což samozřejmě přináší i neobyčejné nároky pro dnešní 

inscenátory. Režisér Karel Kříž se zřejmě pokoušel přinést čitelný ironický odsudek nad 

zobrazovanou společenskou třídou, avšak autorův styl si vyžaduje ještě věrnější postižení 

dobové atmosféry na jedné straně a více břitkosti ve vypracování a pointování dialogů na 

straně druhé." (Tůma, 1977, Scéna, s. 5) Stejně tak v Lidové demokracii hru i jejího autora 

chválí a zároveň zmiňují i překlad: "Pětiaktová komedie Neúplatný aneb Škola manželů 

znovu dokládá mnohostrannost i mnohotvárnost tohoto dramatika, jeho cit pro dobové klima, 

pro neustálé napětí mezi životem a hrou (odtud vyvěrá i jeho zájem o španělské barokní 

divadlo). V překladu Evy Dlabačové je položena váha na dialog, kterým dramatik výtečně 

vládne (ten mu také kreslí dobu prvního desetiletí našeho století i lidí v něm), jímž 

probleskuje vtipná ironie, inteligentní humor i kousavý úsměvný tón." (Variace na Figarovu 

svatbu, 1977, Lidová demokracie, s. 5 ) O premiéře přináší zprávu i týdeník pro německé 

spoluobčany žijící v tehdejší ČSSR. I tato recenze vyznívá velmi pozitivně: "Dem Regisseur 

Karel Kříž ist es erstaunlich gut gelungen, sich in die Atmosphare und das leichtsinnige 

Milieu der sogenannten guten Gesellschaft der Zeit um die Jahrhundertwende einzufůhlen. 

( ... ) Es war eine unterhaltende und belehrende Vorstellung, die der ji.ingeren Generation eine 

bereits entfernte Zeit verstandlich macht und bei den Alten Erinnerungen wachruft." 

(Tschechoslowakische Erstauffůhrung im F.X. Šalda-Theater, 1977, Prager Volkszeitung) 

Píseň na cestu 

Na konci sedmdesátých let se u nás čtenáři mohli konečně poprvé seznámit ve větší 

míře i s Hofmannsthalovou poezií -pokud pomineme překlady básní, uveřejňované v průběhu 

několika desetiletí v časopisech a novinách. V roce 1979 totiž vyšel v nakladatelství Mladé 

fronty, ve známé edici K věty poezie, první a zatím poslední výbor Hofmannsthalových básní. 

Pod názvem Píseň na cestu tento výbor uspořádala a přeložila Hana Žantovská, redaktorka, 

spisovatelka a překladatelka z angličtiny a němčiny. Právě ona byla v letech 1956 až 1979 

redaktorkou v nakladatelství Mladá fronta, a tak jí zřejmě vděčíme za to, že u nás vůbec kdy 

nějaká kniha s Hofmannsthalovou ranou básnickou tvorbou vyšla. Hana Žantovská překládala 

především hodnotnou klasickou i moderní poezii a prózu z anglické a americké literatury 

a v menší míře i literaturu německou, např. poezii F. Werfela, H. Hesseho a korespondenci 

F. Kafky a M. Broda. Svými překlady přispěla také do řady antologií. Editorsky si připravila 

většinu výborů z překládaných básníků a k řadě publikací napsala i doslovy. V případě sbírky 
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Píseň na cestu však doslov, věnující se ranému období rakouského básníka, napsal Josef 

Čermák. Sám uvádí, že "pro literární historii se mladý Hofmannsthal stal pojmem a ještě 

něčím víc: legendou". (Čermák, 1979, s. 101) Je považován za "vzácný příklad oslnivého 

básnického talentu, který vytvořil v neuvěřitelně mladém věku básnický styl, v němž se 

myšlenka, jazyk, melodie, imaginace a tvar ve vzájemné souhře a podmíněnosti 

dopracovávají básnické dokonalosti. I u těch autorů, kteří vidí velmi kriticky úspěšného a 

slavného Hofmannsthala pozdějších let, bývá rané období z odsudku vyňato a 

v Hofmannsthalovi spatřován "zázrak rané zralosti" (Stefan Zweig), jakých je v literatuře 

poskrovnu". (Čermák, 1979, s. 106) Proto se lze divit, že jediný výbor z jeho poezie vychází 

až padesát let po básníkově smrti. Můžeme být vděční, že ho máme, ale tento "sirotek" by 

měl být zároveň výzvou k dalším překladům a vydáním Hofmannsthalových básní. 

Lucidor 

Po dlouhých padesáti letech, a vůbec poprvé v knižní podobě, se čtenářům do rukou 

také znovu dostává i Hofmannsthalova prozaická tvorba. Přední český překladatel a literární 

kritik Aloys Skoumal vytvořil překlad několika próz, které byly roku 1981 vydány pod 

názvem Lucidor v Odeonu. Opět je více méně s podivem, že se čtenáři k Hofmannsthalově 

próze, stejně jako poezii dostávají až tak pozdě, a ještě ke všemu v době totalitního režimu. 

Jestli mohla mít tato nepříznivá doba vliv i na samotný překlad, se budeme snažit zjistit ve 

druhé části diplomové práce. Zatím je jen nutné konstatovat, že je škoda, že výbor není 

obsáhlejší a neobsahuje tak význačné Hofmannsthalovy povídky, jako je např. Das Marchen 

der 672. Nacht nebo Die Frau ohne Schatten, kterou Ho:finannsthal vytvořil přepracováním 

vlastního libreta ke Straussově opeře. Výbor Lucidor opatřil obsáhlým doslovem Jaroslav 

Kudrna, ovšem ten je částečně ovlivněn dobou, a tak když v roce 1998 dochází k druhému 

vydání Lucidora, je jeho studie Odkrývání vrstev nahrazena ideologicky nezatíženým 

doslovem Marka Vajchra pod názvem Uvidět vyprávěné. Oba doslovy poskytují čtenářům 

cenné informace, avšak Vajcharův je podstatně kratší, a tak je možná škoda, že i u druhého 

vydání nevyšla aspoň část Kudrnovy studie, kde najdeme mnoho objektivních informací. 

Nemožný člověk 

Hra Neúplatný aneb Škola manželů se bohužel z Liberce do dalších českých měst 

nepřesunula a Hofmannsthal se v tehdejším Československu opět na velmi dlouhou dobu 

odmlčel. Až v době porevoluční si na něj vzpomněl Otomar Krejča, který 1. ledna 1994 

v Divadle za branou II uvedl další Hofmannsthalovu komedii Nemožný člověk 

33 



(Der Schwierige). Překlad vyhotovila Jitka Bodláková, literární a divadelní kritička 

a překladatelka z němčiny, žijící od roku 1968 ve Švýcarsku. Na svém "překladatelském 

kontě" má např. také novelu Zmatky chovance Torlesse Roberta Musila. V případě překladu 

Hofmannsthalovy hořké komedie Nemožný člověk šlo jistě o nelehký úkol, neboť tato 

konverzační hra je z velké části založena na samotném jazyku a zvláštně s jazykovými 

prostředky nakládá. "Okázale zdůrazňovaná cizí slova, francouzské bonmoty v salónní 

konverzaci, onikání, objevující se překvapivě vždy, když dialog zdůvěrní- to vše signalizuje, 

že s jazykem jako prostředkem komunikace není něco v pořádku." (Knopp, 1993, LD, s. 9) 

K vydání překladu Jitky Bodlákové však dodnes nedošlo, přitom by si to tento ,jazykový 

kus" jistě zasloužil, jak o tom svědčí byť jen kusé zmínky v tisku, jako např.: "Po tomto 

představení by člověk zatoužil vychutnávat mistrovství autorova stylu i slohu znovu při četbě 

výborného českého překladu." (Srna, 1994, Brněnský večerník, s. 3) nebo "V překladu Jitky 

Bodlákové zní z jeviště nádherná čeština, mající cit pro různě laděné situace hry i pro dobový 

kolorit a vnímavá k podtextu Hofmannsthalových replik. To vše je nadmíru důležité, neboť 

Nemožný člověk je svým způsobem hrou o slovech, o jejich možnostech a mezích." 

(Mazáčová, 1994, Divadelní noviny, s. 5) 

Tisk se této divadelní události po zásluze věnoval a většina recenzentů si všímala 

právě i faktu, že Hofmannsthal na našich jevištích není příliš uváděn, jak to např. dokazují 

následující citace: "Kdyby pro nic jiného, patří Divadlu za branou 2 uznání, že po hodně 

dlouhé době dalo promluvit Hugovi von Hofmannsthalovi" (Knopp, 1993, LD, s. 9) nebo "Je 

to splátka českého dluhu rakouské dramatice i poznávání jednoho z posledních děl 

spisovatele, který přežil svou dobu". (Srna, 1994, Brněnský večerník, s. 3). Zároveň 

upozorňují i na skutečnost, že Hofmannsthal je u nás známější spíš jako libretista Richarda 

Strausse, což platí v podstatě i dnes: "Hugo von Hofmannsthal - básník zvláštní citlivosti, 

aristokrat nikoliv pouze původem, občanstvím Rakušan, rodokmenem, vzděláním 

a směřováním Evropan. Kolikrát se u nás hrál? Jeho slavné, symbolisticky laděné drama 

Člověk a smrt uvedlo sice již v roce 1912 Divadlo Umění, na českých jevištích však 

nezdomácněl. Co o něm vlastně víme? Nejznámější je u nás patrně jako libretista Richarda 

Strausse. A stejně jako Strauss je pro nás nerozlučně spojen s Rakouskem-Uherskem 

Františka Josefa I." (Mazáčová, 1994, Divadelní noviny, s. 5) 

Recenze na uvedení této Hofmannsthalovy konverzační komedie byly nejednotné. 

Krejčovu režii jedni vychválili, druzí naopak zkritizovali. Tak například v Divadelních 

novinách Barbora Mazáčová hru chválí: "Krejča se k postavám přibližuje jemně a s veškerou 

vážností - a právě tímto přístupem ve své inscenaci vylupuje jemné jádro Hofmannsthalovy 
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hry: bezmála existenciální úzkost z nesmírné obtížnosti a současně nevyhnutelnosti žít ve 

složitém a neproniknutelném světě lidských vášní, citů, situací a slov. ( ... ) Hugo von 

Hofmannsthal nenapsal žádnou parodii, ale elegantní komedii, která se s jemnou ironií, 

ale i nostalgií, nevyhýbající se dokonce ani tónům lehce elegickým, ohlíží za světem, který se 

ztratil v první světové válce, uprostřed níž se, téměř symbolicky, Nemožný člověk odehrává. 

V Divadle za branou jeho hru takto pochopili. Důraz kladou nikoli na komičnost, ale na 

jemnost, a díky zájmu o postavy, který inscenace dokáže vzbudit, můžeme si dopřát něčeho 

dnes ne zcela obvyklého: důvěryhodného příběhu a napětí, jak dopadne." (Mazáčová, 1994, 

Divadelní noviny, s. 5) -zatímco jiní recenzenti se k inscenaci staví spíše kriticky: "Originální 

obraz světa, který nám není tak vzdálen, jak by se na první pohled zdálo, se zatím v Divadle 

Za branou tak docela vytvořit nepodařilo." (Paterová, 1993, LN, s. 5) Většinou se recenzenti 

shodují na nevyrovnanosti hereckých výkonů. Např. článek v Lidové demokracii proto hře 

nepředpovídá příliš růžovou budoucnost: "Problémem inscenace režírované Otomarem 

Krejčou na scéně Josefa Svobody je, že se jí nedaří toto téma- téma samo o sobě neobyčejně 

aktuální a naléhavé- herecky naplnit, aby začalo žít vlastním jevištním životem a dotklo se 

diváka něčím dosud nepoznaným. ( ... ) Šťastných momentů herecké souhry, v níž se rozplyne 

klopýtavost dialogu, je v inscenaci pomálu. Inscenace zajímavého autora více napovídá, než 

doopravdy říká. Adresáta v dnešním hledišti bude hledat jen těžko." (Knopp, 1993, LD, s. 9) 

Podobně se v Telegrafu dozvídáme se, že premiéra byla "rozpačitá" a divadlo "povětšinou 

poloprázdné" a Blanka Kubíčková se ptá, jestli ještě Divadlo za Branou II dokáže diváky 

něčím přitáhnout. Podle ní neúspěch představení tkví především ve statičnosti herců: 

"Bohužel pro divadelní transformaci na jeviště nestačí soustředit se pouze na základ 

Hofmannsthalova díla, na řeč. Interpretace slov účinkujícího souboru je bezesporu slušná. Ale 

totální pohybová absence přesouvá představení do dimenzí suché nudy. Většina herců, včetně 

Jana Hartla v titulní roli, je nesnesitelně statická, čímž se inscenace veselohry stává pouhou 

reprodukcí humorného textu. (Mírně toto negativum narušuje Marie Tomášová, coby Btihlova 

sestra hraběnka Kresence.) Veškeré herecké výkony se proto slévají v jednolitý dojem 

nepovedeného vtipu. Svůj účel pak zcela ztrácí i dobu vystihující scéna Josefa Svobody 

i kostýmy Jana Skalického." (Kubíčková, 1993, Telegraf, s. 16) 

Lze tedy shrnout, že se nejednalo o velkou senzaci, ale že si přesto hra své 

obdivovatele našla, jak o tom svědčí i pochvala Richarda Ermla, kterého mrzelo, že se hra 

nedostala do širšího diváckého povědomí. Přitom šlo o výjimečnou inscenaci, jež na něj 

udělala natolik silný dojem, že by ji v případné anketě jmenoval jako inscenaci desetiletí. 

(Erml, 2000, Reflex, s. 58) 
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Kristinčin návrat 

Po dalších několika letech se konečně Hofmannsthalovi v Čechách dostalo zasloužené 

pozornosti. Jeho hru se totiž rozhodlo inscenovat Národní divadlo v režii Ivana Rajmonta. Hra 

Kristinčin návrat měla premiéru ve Stavovském divadle dne 13. května 2000. Při této 

příležitosti byl vydán i obsáhlý program, kde lze najít informace o Hofmannsthalově životě 

i tvorbě, dobové fotografie, citace z Hofmannsthalových děl a další zajímavé dokumenty. 

Nejdůležitější ovšem je, že díky této inscenaci vyšel spolu s programem i překlad hry, který 

pořídil opět JosefBalvín. 

Cesta Balvínova překladu na prestižní pražskou scénu je sama o sobě dosti zajímavá; 

původně totiž nebylo uvedení plánované. Jak se dozvídáme z recenze v Mladé Frontě Dnes, 

Balvín hru přeložil již o několik let dříve, i když netušil, zda o ni bude mít nějaké divadlo 

zájem. Text pak ležel u něj doma, kde ho náhodou objevila dramaturgyně Johana Kudláčková. 

"V almaře, kde má pan doktor překlady, jsem ho vyhrabala jako pes. A hned jsem zastříhala 

ušima!" Dramaturgyni se vzápětí podařilo nadchnout pro neznámou hru i režiséra Ivana 

Rajmonta. Ten se do té doby setkal coby ctitel Straussových oper pouze s Hofmannsthalem

libretistou. Že ho však zaujal i jako dramatik, o tom svědčí jeho hodnocení této komedie: "Je 

to krásná a těžká hra, hořká komedie s bolavými konci." (První scéna objevuje dílo velkého 

Rakušana, 2000, MFD, s. 19) Rajmont prý chtěl tímto "krokem do neznáma" poněkud narušit 

sled stále se opakujících konverzaček něčím novým a objevným. Zda se mu to povedlo, nelze 

z uveřejněných kritik zcela jednoznačně odvodit. 

Ani v tomto případě se totiž kritici a publikum, co se názoru na hru týče, zcela 

neshodovali. Čtenáři si mohli v tisku přečíst mnoho recenzí, od nadšených přes neutrální až 

po silně kritické. Jedna z pozitivních recenzí pochází z pera Richarda Ermla, který je, jak se 

zdá, Hofmannsthalovým velkým zastáncem. V článku s názvem "Hofmannsthalova pohádka 

aneb Takoví nikdy nebudete" pro Divadelní noviny píše, že uvedení Hofmannsthalovy hry 

považuje za dramaturgickou výhru. V textu se do hloubky zabývá celou hrou, kterou nazývá 

"zábavnou pohádkou a současně také naléhavým voláním po kdovíkdy ztraceném lidství", 

a dodává, že ,,jestli diváci stále ještě potřebují pohádky, pak právě takovéto". (Erml, 2000, 

Divadelní noviny, s. 5) Většinou však recenze vyznívají spíše rozpačitě. Zda se jednalo o 

problém autora předlohy, režiséra nebo herců (několik recenzentů negativně hodnotilo 

Langmajerův výkon v hlavní roli), je těžké odhadnout. Zdeněk Hořínek z Lidových novin 

přičítá neúspěch inscenace spíše samotnému Hofmannsthalovi, což je patrné již z názvu, který 

zní: "Rajmontova režie vlažnost předlohy nerozehřála". Autor totiž podle něj vytvořil těžce 

hratelnou komedii, kterou se pokusili překladatel ve spolupráci s režisérem a dramaturgyní 
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zkrátit a udělat divácky přijatelnou. Psaná verze této komedie je podle Hořínka "významově, 

žánrově i stylově značně komplikovaná, vlastní jádro je vážné, nositeli komických prvků jsou 

převážně vedlejší postavy, expozice je k nepřečkání statická a vůbec je text příliš dlouhý. 

Tomu se odpomohlo, když se úpravy a zkrácení ujal režisér s dramaturgyní a překladatelem, 

takže se posléze představení vejde do přijatelného časového rozpětí dvou a tři čtvrtě hodiny." 

(Hořínek, 2000, LN, s. 24) Podle Bronislava Pražana, který napsal recenzi pro Rozhlas, však 

ani provedené úpravy hře, která spíše než na děj klade důraz na stránku jazykovou, příliš 

nepomohly: "Příběh o svedení mladé dívky a o tom, jak posléze dospěje ke šťastnému vztahu 

a manželství s mužem, kterého jí vybral její svůdce, je převzat z Pamětí Giacoma Casanovy. 

Vlivem dobového estetismu a Hofmannsthalova tíhnutí ke konzervativním hodnotám (včetně 

těch morálních), vítězí ovšem nad komediálním jádrem fabule artistní ekvilibristika. Projevuje 

se jak důmyslnými významovými symetriemi situací a postav (odvozenými z komedie 

dell'arte), tak i přebujelým verbalismem. Ten se bohužel nepodařilo výrazněji zmírnit ani 

úpravou textu, kterou společně provedli překladatel Josef Balvín, dramaturgyně Johana 

Kudláčková a režisér Ivan Rajmont." (Pražan, 2000, Rozhlas) Stejně tak vidí 

Hofmannsthalovu hru jako problematickou i Radmila Hrdinová z Práva. Podle ní je hra příliš 

náročná jak pro diváka, tak pro inscenaci: "Kristinčino putování z Benátek do rodných hor má 

několik symbolických rovin, jež komedii na jedné straně obohacují, na druhé z ní činí pro 

inscenátory i diváky složitý oříšek k rozlousknutí. Inscenaci v režii Ivana Rajmonta se 

hofmannsthalovskou vrstevnatost textu daří postihnout jen zčásti." Přesto hru nakonec 

oceňuje: "1 když inscenace zejména v druhé části klopýtá a vázne, je podle mne dobře, že 

Hofmannsthalova komedie v mluvném překladu Josefa Balvína našla cestu k divákům. Svým 

nevesele veselým způsobem totiž vypovídá o mnohých věcech, které mají divákům stále co 

říci." (Hrdinová, 2000, Právo, s. 14) 
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IV. SROVNÁ V ÁNÍ PŘEKLADŮ VYBRANÝCH NOVEL 

V následující části se diplomová práce bude věnovat již výhradně Hofmannsthalově 

próze. Ve srovnání s počtem dramat či básní se jedná o tvorbu okrajovou, kvalitativně však 

velmi významnou. V češtině, jak již bylo uvedeno, je čtenářům v knižní podobě přístupný ve 

Skoumalově překladu pouze výbor próz pod názvem Lucidor. Dvě z novel, které jsou v něm 

obsaženy, existují i ve starším časopiseckém překladu Jana Reichmanna. Jedná se o novely 

z prvního desetiletí Hofinannsthalovy tvorby: Reitergeschichte z roku 1899 a Das Erlebnis 

des Marschalls von Bassompierre z roku 1900. Ve Skomalově i Reichmannově převodu 

existuje také próza Der Brief des Lord Chandos. Nejedná se však o novelu, ale o esej ve 

formě dopisu, který bývá chápán jako doklad krize básnického jazyka. Svou formou 

i obsahem je od výše zmíněných novel velmi odlišný, velký význam u tohoto textu hraje 

intertextualita a jeho rozbor by vydal na samostatnou diplomovou práci, proto se zde touto 

prózou zabývat nebudeme. 

Vybrané novely nejprve vždy představíme po stránce obsahové, shrneme dosavadní 

poznatky o daném textu a jeho možné výklady. Dále se zaměříme na analýzu textu relevantní 

z hlediska překladatelského a nakonec provedeme srovnání překladů těchto próz v podání 

Jana Reichmanna z první čtvrtiny 20. století a Aloyse Skoumala z 80. let 20. století. 

V Reichmannově překladu vyšel překlad novely Das Erlebnis des Marschalls von 

Bassompierre na pokračování v roce 1912 v Pražské lidové revue pod názvem Příhoda 

maršála z Bassompierre. O dva roky později, v roce 1914, pak byla uveřejněna Jezdecká 

povídka ve dvou po sobě následujících číslech časopisu Světozor. Obě díla pak vyšla ve 

Skoumalově překladu v roce 1981 knižně ve výboru z Hofrnannsthalovy prózy Lucidor pod 

názvy Co zažil maršál de Bassompierre a Kyrysnický příběh. 

Při porovnávání obou překladů vybraných novel budeme používat jednak termíny 

vycházející z modelu Kathariny Reil3ové, který představila ve své publikaci Moglichkeiten 

und Grenzen der Obersetzungskritik, dále termíny Antona Popoviče, shrnuté v knize Originál 

- Preklad Interpretačná terminológia, a v neposlední řadě se budeme opírat o poznatky Jiřího 

Levého z publikace Umění překladu. 

V částech věnovaných konkrétním překladatelským řešením a jejich srovnávání nejde 

o kritiku a vyjmenovávání jednotlivých chyb či nezdařilých řešení, ale o snahu analyzovat 

základní principy pracovního postupu obou překladatelů, tj. vysledovat překladatelskou 

metodu a koncepci. K tornu je však nutné nejprve jemné srovnávání překladu s předlohou a 

shromažďování odchylek, ty totiž "mohou nejlépe poučit o překladatelově umělecké metodě 
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i o jeho názoru na překládané dílo. ( ... ) jisté procento odchylek bude náhodné, ale část jich 

bude příznačná pro poměr překladatelova osobního i dobového stylu ke stylu předlohy i pro 

poměr jeho názoru na dílo k jeho objektivní ideji." (Levý, 1998, s. 204) Dále je podle Levého 

nutné tyto odchylky roztřídit do několika skupin, charakterizovaných vždy jedním typem 

významového či estetického posunu proti předloze. Nakonec pak může dojít k rekonstrukci 

překladatelova přístupu, jeho poetiky, metody práce. O to se budeme snažit v kapitole V. 

Na závěr ještě několik záležitostí technických- u excerptje u originálu vždy v závorce 

uvedeno pouze číslo stránky, u Skoumalových překladů je pak před číslem stránky umístěna 

iniciála S, u Reichmanna pak R. Časopis Světozor, ve kterém vyšla Reichmannova Jezdecká 

povídka, nemá očíslovány stránky. Zvolili jsme proto pro přehlednost vlastní číslování stran 

od 1 do 6. Některá excerpta jsou pro větší přehlednost tematicky seřazena v tabulkách. 

4.1 REITERGESCHICHTE 

4.1.1. Vznik povídky a její interpretace 

Reitergeschichte, Hofmannsthalova mistrně vyprávěná, kafkovsky "temná" povídka, 

vyšla roku 1899 ve vánoční příloze vídeňského deníku Neue Freie Presse. Dá se říci, že nese 

jisté autobiografické prvky - Hofmannsthal sloužil dobrovolně rok u armády na Moravě 

(1894) a účastnil se také dalších vojenských cvičení v Haliči (1896 a 1898). Dopisy z této 

doby vypovídají o utrpení a smutku, špíně a ošklivosti, ale také o životě, kterému nepřísluší 

ani krása, ani možnost seberealizace. "leh bin hier viel ernster und hiirter, als ich in meinem 

Leben war. leh korrigiere meinen Begriff vom Leben: von dem, was das Leben fůr die 

meisten Menschen ist: es ist viel freudloser, viel niedriger, als man gerne denkt, noch viel 

niedriger." (z dopisu F. Ecksteinovi, 2. 5. 1896) Skutečnost, že Hofmannsthal vojenské 

prostředí, které povídka popisuje, dobře znal, by jistě měla hrát roli při snaze o interpretaci. 

Přesná historie vzniku povídky není dodnes jasná. Richard Alewyn se domnívá, že ji 

Hofmannsthal napsal těsně před vydáním, o Vánocích roku 1899 (Alewyn, 1963, s. 184), 

G. Erken pokládá za pravděpodobné datum vzniku již srpen roku 1898 (Erken, 1962, s. 257). 

Celá povídka je přeplněna motivy a symboly, takže ji zpětně sám Hofmannsthal nazývá 

"Schreibtibung". (Kindlers Neues Literaturlexikon, 1990, s. 1009) Proto také existují její 

četné interpretace a dodnes zůstává opředena jistou záhadností, výklady jsou nejednotné 

a nejisté. Hausenblas mluví o možné "podinterpretovanosti", nebo "přeinterpretovanosti" 

textu. Často však podle něj jde o nedorozumění, když se za mez dovolenou pro interpretaci 

považuje jakoby předem známý záměr autorův. Hofmannsthalův záměr při psaní povídky 
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není znám, a tak můžeme vycházet z Hausenblasovy myšlenky, že rozhodně více nedostatků 

vzniká podinterpretováním a hlavně chybným interpretováním, než přeinterpretováním. 

Abychom tedy mohli hodnotit české překlady povídek, je třeba se nejdříve soustředit na 

význam povídky, poukázat na její různé interpretace, aby bylo možné následně zjistit, jestli se 

překladatelé nedopustili chybné nebo nedostatečné interpretace. 

Stručný obsah 

V novele Reitergeschichte zcela nečekaně umírá nízkou, nehrdinskou smrtí strážmistr 

Lerch, zastřelen rytmistrem vlastní škadrony. Strážmistr je vymrštěn ze své navyklé 

a předepsané dráhy, když v Miláně, kudy škadrona projíždí, zahlédne v okně známou ženu 

a zastaví. Vidí tuto ženu a muže a jejich měšťácký byt. Od této chvíle se jasně a stroze 

vyprávěný příběh zatemňuje, strážmistrovou hlavou se honí představy probuzené vidinou 

pohodlného měšťáckého života spojeného s nabytím majetku a moci. Když pokračuje v jízdě 

dál a v hlavě se mu honí tyto sny, opět se odděluje od škadrony a zajíždí do osamělé, ponuré 

vesnice. Krok koně se zpomaluje, strážmistr je ve vesnici jako v pasti - všude špína, ošklivost 

a předzvěst smrti. Když pak uvidí na konci vesnice proti sobě přijíždět sebe sama, vzpamatuje 

se z tohoto polosnu a vyráží do bitvy, která se mezitím rozhořela. V ní zabije mladého vojáka 

a ukořistí jeho krásného koně. Celá škadrona je v povznesené náladě, a tak když rytmistr 

zavelí "Propusit získané koně!", nikdo nereaguje. Rytmistr vytáhne pistoli, zamíří na Lercha 

a když napočítá do tří, zastřelí ho. 

Takto stručně vylíčený děj má jen naznačit, o co se v povídce jedná, a zároveň ukázat, 

jak je závěr nečekaný a vlastně i nepochopitelný. Nedovoluje však proniknout do smyslu 

celého vyprávění. Proto se nyní tímto příběhem budeme zabývat obšírněji. 

Novela Reitergeschichte začíná slovy: "Den 22. Juli 1848, vor 6 Uhr morgens, verlieB 

ein Streifkommando, die zweite Eskadron von Wallmodenklirassieren, Rittmeister Baron 

Rofrano mit 107 Reitern, das Kasino San Alessandro und ritt gegen Mailand." (s. 118) 

Začátek povídky vypadá jako historický popis určité epizody z války rakouské armády proti 

italským vzbouřencům. I další vývoj povídky nasvědčuje tomu, že by se mohlo jednat 

například o deníkový záznam jednoho z rakouských vojáků - popisuje zde nebezpečí, bitvy 

ajiné události, které vojsko cestou potkává. Jednotka slaví mnoho úspěchů, získá zajatce, 

ukořistí stádo dobytka a od podezřelého muže, kterého zatkne, získá cenné detailní plány 

svého protivníka. Sama ztratí jen jednoho muže. Ale jak poznamenává Rolf Tarot, nejedná se 

o líčení historické události. Už první věta tomu napovídá, neboť datum, které Hofmannsthal 
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uvádí, neodpovídá skutečnosti, i když fiktivnost událostí je v první části povídky skutečně 

těžké odhalit. Mary E. Gilbert, která se právě tímto aspektem Hofmannsthalovy povídky 

zabývala, zjistila, že mnoho detailů vojenských i politických historické skutečnosti odpovídá, 

ostatní jsou však smyšlené. Tak např. Milán byl osvobozen od povstalců od 21. do 24. března, 

a nikoli 22. července, jak z Hofmannsthalovy povídky vyplývá. (Tarot, 1970, s. 333) Manfred 

Schunicht však upozorňuje na důležitost zasazení povídky do historického rámce bouřlivých 

událostí roku 1848, který pro Rakousko znamenal mnohé: revoluci ve Vídni, Metternichův 

pád, povstání v Miláně, který museli Rakušané po pětidenním boji vyklidit. A datum 

22. červenec symbolizuje napětí, které panovalo tři dny před bitvou u Custozzy, ve které 

maršálek Radecký porazí povstalce, aby mohl být obnoven starý pořádek. Život a smrt 

strážmistra Lercha tak podle Schunichta odráží tyto protiklady a protichůdné tendence doby. 

Zároveň však už i v této první části samotný styl vyprávění naznačuje, že nepůjde jen 

o popis válečných událostí- vše je zakomponováno do jakési snové přírodní scenérie- "Ober 

der freien, gHinzenden Landschaft lag eine unbeschreibliche Stille; von den Gipfeln der fernen 

Berge stiegen Morgenwolken wie stille Rauchwolken gegen den leuchtenden Himmel; der 

Mais stand regungslos, und zwischen Baumgruppen, die aussahen, wie gewaschen, gHinzten 

Landhauser und Kirchen her." (s. 118) - a veškeré dění tak získává v této atmosféře 

výjimečný charakter. 

Celá první část povídky, líčící až příliš snadné úspěchy škadrony, směřuje 

k rozhodnutí rytmistra, které není z vojenského hlediska opodstatněné - projet totiž Milánem, 

který je již osvobozený od nepřátelských jednotek. Je to rozhodnutí způsobené zřejmě euforií 

z prožitých úspěchů v tento šťastný den a snaha dovršit triumf jednotky. O vojenské 

nesmyslnosti tohoto rozhodnutí svědčí i věta vypravěče: " ... konnte der Rittmeister sich selbst 

und der Schwadron nicht versagen, in diese grol3e und schone, wehrlos daliegende Stadt 

einzureiten." (s. 119) I líčení tohoto tažení městem tomu napovídá - jakoby se jednalo 

o vojenskou přehlídku. Zároveň je z vyprávění v tomto momentě cítit i erotický podtext; 

vojáci, kteří chtějí ovládat, mají potřebu zmocnit se i města, které je popisováno jako 

bezbranná krásná žena, kterou dobývá a pokoří muž: sedmdesát osm vojáků vjíždí se 

vztyčenými obnaženými čepelemi do velkého, bohatého, zářícího města, které tu bezbranně 

leží, aby jej pokořili (v němčině, kde je město rodu ženského, je tento podtext ještě silnější: 

"diese gro13e und schone, wehrlos daliegende Stadt", s. 119, "achtundsiebzig aufgestemmte 

nackte Klingen", s. 120). Dvojsmyslnost této pasáže potvrzují i narážky na "entbl613te Armen 

schoner Unbekannter" nebo "brokatgekleidete strahlenaugige Frauen". (s. 120) 
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Novela v tomto okamžiku přechází do další části, kdy na scénu vstupuje hlavní 

postava celého vyprávění, strážmistr Anton Lerch. V tomto okamžiku začíná také 

zobrazování duševních pochodů této postavy, které jsou pro povídku klíčové. Lerch, krátce 

předtím, než jeho škadrona vyjede z Milána, má pocit, že v okně jednoho domu vidí známou 

tvář. Protože jeho kůň těžce našlapuje a Lerch jede na konci útvaru, rozhodne se, že zastaví, 

aby se podíval koni na kopyto. Zajede tedy s koněm do dvora domu a jeho tušení se potvrdí. 

Potkává ženu, vdovu nebo rozvedenou ženu, v jejíž společnosti strávil před několika lety 

společně s jejím tehdejším milencem několik večerů. I tato scéna, kdy se se ženou setká, má 

v návaznosti na předchozí líčení dosti silný erotický náboj. Žena se jmenuje Vuic( ová) -jedná 

se o slovanské jméno, které znamená "Vlčice", zároveň však "děvka" (Kindlers Neues 

Literaturlexikon, 1990, s. 1009)- a fascinuje Lercha svou smyslností. Sleduje velkou mouchu, 

jak leze po krku této ženy a zabývá se myšlenkou, jak by tuto mouchu odehnal a rukou 

spočinul na bílé a teplé šíji. Zároveň však pootevřenými dveřmi zahlédne její byt a v zrcadle 

bílou postel a muže, který mizí za tapetovanými dveřmi. Celý tento výjev Lercha nakonec 

přiměje k tomu, že pánovitě prohlásí: "»Vuic«, ( ... ) »in acht Tagen rlicken wir ein, und dann 

wird das da mein Quartier«, auf die halb offene Zimmertlir deutend." (s. 122) V tomto 

panovačném tónu je skrytá velká naléhavost, Lerchova touha po civilním životě, po životě 

doma, se ženou po boku. Poté rychle odjíždí a místo odpovědi za sebou slyší jen rozpačitý 

smích. Setkání s Vuicovou má pro další vývoj povídky zásadní význam. Strážmistr je totiž 

tímto zážitkem vytržen ze svého běžného životního pořádku a jeho osobnost jakoby se v tuto 

chvíli rozdvojila. Začne snít o "eine Zivilatmosphare, durch welche doch das KriegsmaBige 

durchschimmerte, eine Atmosphare von Behaglichkeit und angenehmer Gewalttatigkeit ohne 

Dienstverhaltnis, eine Existenz in Hausschuhen, den Korb des Sabels durch die linke Tasche 

des Schlafrockes durchgesteckt. Der rasierte, beleibte Mann, der durch die Tapetentlir 

verschwunden war, ein Mittelding zwischen Geistlichem und pensioniertem Kammerdiener, 

spielte darin eine bedeutende Rolle, fast mehr noch als das schone breite Bett und die feine 

weiBe Haut der Vuic." (s. 122) Myšlenka na pohodlí domáckého života, na život, ve kterém je 

sám sobě pánem, v Lerchovi najednou vzbouzí žádostivost a chtivost, touhu po lehce 

získaném majetku a odměnách. Proto se rozhodne odbočit na vlastní pěst do vesnice ležící 

v proláklině u cesty, která se mu zdá "aufverlockende Weise verdachtig". (s. 123) 

Zde se opět příběh dostává do další etapy, kterou mnozí považují za stěžejní část, za 

"Mitte und Angelpunkt der Erzahlung". (Alewyn, 1963, s. 82) Strážmistr pošle dva vojáky, 

Holla a Scramolina zleva a zprava, a sám projíždí středem mrtvolně tiché, pusté a odporné 

vesnice. V ní se setkává se špínou, hnusem, zuboženými zvířaty i lidmi, kteří však vypadají 
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spíše jako přízraky - Lerchovu přítomnost vůbec neberou na vědomí. Tento průjezd vesnicí 

stojí v jasném protikladu k průjezdu švadrony zářícím městem. "Assoziativ wird ein 

Zusammenhang zwischen dem exhibitionistischen Protzen der Reiter, Lerchs Llistemheit und 

den alptraumartigen Bildem totaler Impotenz, mit denen der Wachtmeister sich hier 

konfrontiert sieht, hergestellt: Widerliche Hunde "mit weichen Knochen und schlaffer Haut" 

hindem Lerchs Pferd am Vorwartskommen; "ohne zu bellen und ohne bei13en zu konnen, 

zogen sie einander mít stumpfen Zahnen an den Lefzen." Die se Szenen kreatlirlichen Elends 

sind Allegorien der psychischen Verfassung Lerchs." (Kindlers Neues Literaturlexikon, 1990, 

s. 1009) Také Alewyn vidí v popisu vesnice obraz Lerchova pustého nitra, mluví 

o bezejmenné vesnici, která je mimo náš skutečný svět, mimo čas a prostor, jakési podsvětí -

je to podle něj "eine innere Landschaft" der "oden und verwahrlosten Seele" des 

Wachtmeisters. (Alewyn, 1963, s. 82) Celá snovost této scény této interpretaci napovídá, 

i Lerch se ocitá jakoby mimo čas a prostor: "Er hatte nun das letzte Haus des Dorfes hinter 

sich und konnte, zwischen zwei niedrigen, abgebrockelten Mauem reitend, jenseits einer alten 

einbogigen Steinbrlicke liber einen anscheinend trockenen Graben den weiteren Verlauf des 

Weges absehen, fiihlte aber in der Gangart seines Pferdes eine so unbeschreibliche Schwere, 

ein solches Nichtvorwartskommen, daJ3 sich an seinem Blick jeder FuJ3breit der Mauem 

rechts und links, ja jeder von den dort sitzenden Tausendfů13en und Asseln mlihselig 

vorbeischob, und ihm war, als hatte er eine unmeJ3bare Zeit mit dem Durchreiten des 

widerwartigen Dorfes verbracht." (s. 125-126) 

Lerch tak vjíždí do vesnice a zároveň sám do svého nitra, aniž by si však tento proces 

poznání, který novela alegoricky rozvíjí, uvědomoval. Vzpouzí se sám sebe poznat, což 

znázorňuje také následující výstup, kde se strážmistrova schizofrenie dovrší - na konci 

vesnice vidí naproti sobě přijíždět jezdce na koni, který se mu, jak se blíží, čím dál tím více 

podobá. Oba jezdce dělí už jen most přes suchý příkop, když Lerch v jezdci naproti pozná 

sám sebe. Lerch prudce strhne koně zpátky a napřáhne proti svému dvojníku ruku, ten jako 

odraz v zrcadle udělá to samé a v okamžiku, kdy se vynoří Holi a Scramolin, obraz zmizí. 

Obraz dvojníka je častý romantický motiv, a vidět svého dvojníka symbolizuje 

tradičně smrt. Toho se drží většina interpretací, ale Tarot se s tímto vysvětlením nespokojuje a 

zároveň upozorňuje na souvislost se Schopenhauerem. Hofmannsthal byl znalcem 

Schopenhauerova učení a v této souvislosti Tarot zmiňuje především Schopenhauerovu studii 

Versuch iiber das Geistersehn und was damit zusammenhangt. V ní se zabývá vidinami 

přízraků a tvrdí, že se jedná o objektivní realitu. Zároveň píše, že vidět sama sebe ve snu 

znamená většinou smrt nebo nebezpečí života, obraz dvojníka však nemusí mít nutně tento 

43 



význam. Odvolává se na zážitek, který Goethe líčí ve svém díle Dichtung und Wahrheit, kdy 

se ve snu viděl, jak jede krajinou na koni a o osm let později tam skutečně na koni projížděl. 

Proto Tarot nevidí v líčení celé události nic fiktivního, alegorického, ale každý detail bere 

jako zobrazovanou skutečnost. (Tarot, 1970, s. 345-346) 

Kromě obrazu dvojníka však ve vesnici narážíme na předobraz smrti na každém 

kroku. Je to jakési varování, které však Lerch nepochopí. Josef Kunz ve své studii uvádí: 

"lm Dorf scheint sich alles gesammelt zu bahen, was im Dasein als Drohung der Auflosung 

und des Nichtseins tiberhaupt moglich ist; der Schmutz, der von allem, Mensch und Dingen, 

Besitz ergriffen hat; der Bann der Trauer und der Mtidigkeit, der auf allem liegt; dazu Blutgier 

und HaB, der erbarmungslos vernichtet, was sich an Leben regt; nicht zu vergessen das Alter, 

das hilflos dem Ende entgegensiecht." (Kunz, 1977, s. 120) K tomu Kunz ještě upozorňuje na 

zvířecí symboliku - krysy a psi patří v mytických představách do říše mrtvých. 

Celá scéna, kdy Lerch vidí přijíždět svého dvojníka, se odehrává jakoby v zrcadle. 

Jedná se opět o oblíbený symbolický motiv, nejen Hofmannsthalův, který se v novele 

objevuje již podruhé (strážmistr pozoruje byt Vuicové také jen přes odraz v zrcadle a již zde 

zrcadlo předznamenává jisté vybočení z reality). Oba jezdci dělají stejné pohyby a když Lerch 

projede přes most, dostává se tak na druhou stranu zrcadla a jeho obraz tím pádem také mizí. 

Tarot k tomu píše: "Lerch befindet sich nicht mehr diesseits, sondern jenseits der 

Spiegelflache. Sein Zustand ist nun der des mythischen BewuBtseins." (Tarot, 1970, s. 348) 

V následující části povídky opět dojde k bitvě, během které Lerch zabije protivníka 

a ukořistí jeho krásného mladého koně. Jedna z interpretací vidí v ušlechtilých pohybech koně 

symbol toho, po čem Lerch podvědomě touží - osvobodit se z tlaku vojenské služby. 

(Kindlers Neues Literaturlexikon, 1990, s. 1009) Strážmistr nechá koně volně poskakovat 

před svým velitelem, ve kterém instinktivně cítí svého utlačitele. Ten si uvědomuje smělost 

tohoto počínání a vykládá si ji jako porušení kázně. Zároveň je celá škadrona v neobvykle 

povznesené náladě. Aby velitel vojáky ukáznil, vydává rozkaz propustit veškeré koně, které 

v bitvě získali. Přitom výhrůžně pohlíží na Lercha, ve kterém začne růst nenávist vůči tomuto 

člověku, který ho chce připravit o jeho kořist. Velitel vytáhne pistoli, namíří na Lercha 

a počítá do tří. Když Lerch neuposlechne, velitel na něj vystřelí a Lerch mrtvý padá z koně. 

Richard Alewyn se ptá: "Warum muB der Wachtmeister Anton Lerch sterben? Warum 

muB er so sterben?" Tuto centrální otázku by mohl objasnit zřejmě jen Hofmannsthal, 

interpretace se zde rozcházejí, i když neposlušnost a neuposlechnutí rozkazu by se mohlo zdát 

jasným důvodem - rozkaz však neuposlechl nikdo z vojáků, tak proč je zastřelen právě Lerch? 

Např. Huber vidí ve velitelově jednání "eine hysterische KurzschluBorientierung, die 
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in gewissem Sinn einer inneren Notwendigkeit entbehrt". (Huber, 1947, s. 31) Další výklady 

vidí kromě neposlušnosti v tomto výjevu také sociální podtext, podle Durra znamená 

Lerchovo zastřelení "die maf3lose Reaktion einer geschwiichten und verstOrten Oberschicht" 

(Durr, 1972, s. 45), zatímco Alewyn mluví o "Aufstand des Gemeinen gegen das Edle, des 

Hiif3lichen gegen das Schone". (Alewyn, 1963, s. 86) Wunberg, který se zabývá interpretací 

povídky převážně z pohledu psychologie, se pak domnívá, že strážmistr Anton Lerch musí 

zemřít, "weil er seine Ich-Spaltung nicht akzeptiert". (Wunberg, 1965, s. 67) Je možné se také 

domnívat, že Lerch je prostě ztělesněním člověka toužícího po svobodě a bouřícího se proti 

nesmyslným rozkazům, který tak ohrožuje kázeň celého vojska, protože vojenská služba je 

založena na slepé poslušnosti. Z povídky tedy jistě zaznívá i kritika armády, se kterou měl 

Hofmannsthal také vlastní zkušenost. Zároveň není možné nechat bez povšimnutí větu: 

" ... und aus einer ihm selbst vollig unbekannten Tiefe seines Innem stieg ein bestialischer Zom 

gegen den Menschen da vor ihm auf, der ihm das Pferd wegnehmen wollte, ein so 

entsetzlicher Zom Uber das Gesicht, die Stimme, die Haltung und das ganze Dasein dieses 

Menschen, wie er nur durch jahrelanges, enges Zusammenleben auf geheimnisvolle Weise 

entstehen kann." (s. 129-130) Čtenáři se nutně vtírá otázka, jaký byl tedy vlastně tento vztah, 

jestli mohlo jít o něco víc než jen o vztah nadřízeného a podřízeného. 

Jak je vidět, v celé novele najdeme mnoho míst, které vyvolávají samé otázky, ale 

odpovědi na ně si každý čtenář musí již nalézt sám. A tato otevřenost různým interpretacím je 

jeden z hlavních rysů Hofmannsthalova vyprávění. 

4.1.2 Translatologická analýza originálu 

Jak píše Jiří Levý, není možné oddělovat obsah od formy a formu od obsahu. 

"Jazykový materiál nezůstává bez vlivu na ideově estetický obsah, jehož je nositelem." (Levý, 

1998, s. 50) A v tomto případě to platí dvojnásob. Jak píše Tarot, dá se odpověď na otázku, 

proč musel Anton Lerch zemřít, získat pouze "aus der Aussage aller Teile der Novelle und 

ihrer Erzahlweise". (Tarot, 1970, s. 352) Hofmannsthalovo bohatství uměleckých prostředků 

je takové, že podle Tarota nelze kromě Kafky najít lepšího vypravěče: "Es dtirfte schwer sein, 

vor Kafkas grof3er Erziihlkunst eine Erziihlung in deutscher Sprache zu benennen, welche die 

eminent modeme Erziihlweise reiner epischer Fiktion in solcher Meisterschaft repriisentiert 

wie die "Reitergeschichte" Hofmannsthals." (Tarot, 1970, s. 352-353) 

Mnohoznačnost, "otevřenost" smyslu textu a existence různých "podtextů", a z toho 

vyplývající různé výklady jsou podle Hausenblase příznačným rysem novější literatury. 

(Hausenblas, 1996, s. 37) A mnohoznačnost je i charakteristickým rysem Hofmannsthalovy 
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povídky. Hofmannsthal dosahuje této "otevřenosti" smyslu svým mistrným vypravěčským 

stylem. Proto bude při hodnocení překladů důležité, jestli překladatelé respektovali stylistické 

prostředky, poetické ladění příběhu, a jestli tak i čtenáři překladu umožňují vybrat si 

z několika interpretací, stejně jako originál. 

Na začátku je třeba upozornit, že následující translatologická analýza vychází sice 

v hrubých rysech z modelu textové analýzy podle Nordové, omezuje se však na ty body, které 

jsou pro daný text relevantní. Vycházíme přitom z tvrzení Stolzové, že text nelze analyzovat 

podle určitého jednotného schématu, neboť každý text je individuální a potřebuje také 

individuální přístup. Proto je přínosnější zabývat se u každého textu jen těmi aspekty, které 

jsou pro něj důležité, a snažit se složit z těchto aspektů text jako celek v jeho tzv. 

multiperspektivitě. (Stolze, 1992) 

Celé vyprávění je psáno v er-formě, tedy tradičním vyprávěcím stylem. Příznačné je, 

že autor líčené události a duševní pochody nikterak nehodnotí. Neobjevuje se ani vnitřní 

monolog nebo proud vědomí, přesto však umí Hofmannsthal pracovat s větou a slovem tak, 

že je vyprávění moderně pojato a vtahuje čtenáře do děje. Typické pro styl této novely je 

rozdělení celého vyprávění do jednotlivých, vedle sebe a za sebou více méně volně řazených 

pasáží, které se od sebe obsahově i stylisticky dosti liší, navzájem však obsahově souvisejí 

(cesta vojska a bitvy, tažení Milánem, setkání s Vuicovou, zážitek v pusté vesnici, setkání se 

sebou samým, smrt mladého vojáka a ukořistění koně, návrat kjednotce, neuposlechnutí 

rozkazu a smrt). V první části je příběh vyprávěný jasně až stroze, objevují se jasné údaje, 

čísla, jména osob, názvy míst (proto by se nejprve mohlo čtenáři zdát, že jde o historickou 

novelu). Od chvíle, kdy se strážmistr Lerch setkává v Miláně s Vuicovou, se však děj 

zatemňuje, a stejně jako se honí myšlenky strážmistrovou hlavou, rozběhne se překotně 

i tempo vyprávění. Jaroslav Kudrna píše: "Vždyť Hofmannsthalovi se v nich (v novelách) 

daří to, oč se marně pokoušela impresionistická próza, která se snažila rozkládat obrysy děje 

na sled vteřin, zaznamenávat atmosférično a všechny vibrace prožívané chvíle. Rozptyl 

vyprávění však nenarušuje výpověď o tom, co se vlastně odehrává: mihotavé okamžiky se 

posléze skládají do pevného děje." (Kudrna, 1981, s. 33- 34) 

V syntaxi se tato členitost příběhu jasně projevuje. V první části najdeme jednoduché 

věty či krátká souvětí. Každá věta přináší čtenáři novou informaci, vyprávění zbytečně nikam 

neodbíhá a v jednom odstavci je vylíčeno tolik událostí, kolik v dalších částech povídky na 

několika stranách. Děj je tedy velmi kondenzovaný a styl vyprávění až telegrafický. Naproti 

tomu v dalších částech povídky je typické střídání vět a kratších souvětí se souvětími bohatě 

rozvitými, která tvoří pomocí vedlejších vět a apozic větné útvary, ve kterých se ztrácí hlavní 
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věta a často není možné identifikovat přesně ani jednající subjekt. Tímto řetězením vytváří 

Hofmannsthal napětí ve větě. Časté je také neslovesné vyjádření. Jako příklad je možné uvést 

následující větu, zabírající v textu téměř celou stránku, kde se sloveso, které objasňuje celý 

odstavec, objevuje až na samém konci: Unter dem Geldute der Mittagsglocken, der 

Generalmarsch von den vier Trompeten hinaufgeschmettert in den stahlern funkelnden 

Himmel, an tausend Fenstern hinklirrend und zuruckgeblitzt auf achtundsiebzig Kurasse, 

achtundsiebzig aufgestemmte nackte Klingen; Strafie rechts, Strafie links, wie ein 

aufgewuhlter Ameishaufen sich fullend mit staunenden Gesichtern; fluchende und 

erbleichende Gesta/ten hinter Haustoren verschwindend, verschlafene Fenster aufgerissen 

von den entblofitem Armen schoner Unbekannter; vorbei an San Babi/a, an San Pedele, 

an San Carlo, am weltberuhmten marmornen Dom, an San Satiro, San Giorgio, San Lorenza, 

San Eustorgio; deren uralte Erztore alle sich auftuend und unter Kerzenschein und 

Weihrauchqualm silberne Heilige und brokatgekleidete strahlendugige Frauen 

hervorwinkend; aus tausend Dachkammern, dunklen Torbogen, niedrigen Butiken Schusse zu 

gewdrtigen, und immer wieder nur halbwuchsige Mddchen und Buben, die weifien Zahne und 

dunklen Haare zeigend; vom trabenden Pferde herab funkelnden Auges auf alles dies 

hervorblickend aus einer Larve von blutbesprengtem Staub,· zur Parta Venezia hinein, 

zur Parta Ticinese wieder hinaus: so ritt die schone Schwadron durch Mailand. (s. 120) O to 

působivější je pak střídání s větami krátkými, které i významově na chvíli vyprávění zmrazí, 

např.: Das Dorf blieb totenstill; kein Kind, kein Vogel, kein Lufthauch. (s. 123) nebo 

Die Schwadron stand totenstill. (s. 129). Stejně tak k dynamice vyprávění přispívá 

asyndetické spojení jednotlivých vět souvětí, které budí dojem rychlého sledu událostí, např. 

lm stdrksten Galopp eine Erdwelle hinansetzend, sah der Wachtmeister die Schwadron schon 

im Gal o pp auf ein Geholz zu, aus welchem feindliche Ritter mit Piken eilfertig debouchierten; 

sah, indem er, die vier losen Zugel in der Linken versammelnd, den Handriemen um 

die Rechte schlang, den vierten Zug sich von der Schwadron ablosen und langsamer werden, 

war nun schon auf drohnendem Boden, nun in starkem Staubgeruch, nun mitten im Feinde, 

hieb auf einen blauen Arm ein, der eine Pike fuhrte, sah dicht neben sich das Gesicht 

des Rittmeisters mít weit aufgerissenen Augen und grimmig entblofitem Zahnen, war dann 

plotzlich unter lauter feindlichen Gesichtern und fremden Farben eingekeilt, tauchte unter 

in lauter geschwungenen Klingen, stiefi den ndchsten in den Hais und vom Pferd herab, sah 

neben sich den Gemeinen Scarmolin, mit lachendem Gesicht, Einem die Finger 

der Zugelhand ab- und tiefin den Hals des Pferdes hineinhauen,fuhlte die Mélée sich lockern 
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und war auf einmal allein, am Rand eines kleinen Baches, hinter einem feindlichen Offizier 

auf einem Eisenschimmel. (s. 127) 

Z užití syntaxe tímto způsobem pak vychází vlastní dynamika a rytmika textu. Střídají 

se popisné pasáže, kde je příběh zbrzděn, s místy, kde tempo vyprávění přímo uhání. Tyto 

pasáže odpovídají líčení okolní reality i vnitřní, duševní reality strážmistrovy. Gramatika zde 

tak napomáhá vytvořit celkovou magickou atmosféru, která naplňuje čtenáře očekáváním 

a jakýmsi zlým tušením. Důležité tedy v překladu bude snažit se neporušovat syntaktické 

struktury a zachovat v textu stejnou dynamiku, rytmus a napětí. 

Tomuto střídání dvou rovin (části popisné, zároveň obrazné, a části dějové, líčící 

vnější realitu), odpovídá i horizontální členění textu. Nový odstavec tak většinou znamená 

přepnutí mezi oběma rovinami. Až na konci se obě roviny sbíhají, a tak tvoří jeden jediný 

odstavec. To má podle Schunichta vliv i na celý závěr povídky: "Harte der Erzahler das 

Bildgeschehen allein aus der subjektiven Perspektive Lerchs gestaltet, das 

Vorgangsgeschehen hingegen im objektiven Rapportstil eines Kriegstagebuches gegeben, so 

laBt er auf dem Hohepunkt beide Erzahlperspektiven unvermutet aufeinanderprallen. In dieser 

Erzahltechnik liegt die Ursache der so oft betonten Ratselhaftigkeit des Schlusses der 

"Reitergeschichte". (Schunicht, 1965, s. 289) Odstavce tak plní v této novele téměř funkci 

jednotlivých kapitol, a je tedy nutné stejné členění na odstavce dodržet i v překladu. 

Po lexikální stránce je vyprávění také mistrně propracováno. Hofmannsthal používá 

bohatou slovní zásobu, což je pro umělecký text téměř samozřejmostí. Objevují se četná, 

často ne zcela obvyklá adjektiva, která dobarvují atmosféru - např. unbeschreibliche Stille 

(s. 118),jluchende und erbleichende Gesta/ten (s. 120), unter der schweren metallischen Glut 

des Himmels (s. 122), in einer dunkelnden Mu/de, (s. 123), mit teujlischer Hingabe (s. 124), 

mit klaglichen Augen (s. 125). Často se jedná o adjektiva vyvolávající odpor: glitschiges Fett 

(s. 123), den fettig glanzenden Lockenbund bewegte (s. 124), Windspiel von so 

aufgeschwollenem Leib, daj3 er nur ganz langsam auf den vier diinnen Beinen sich 

weitertragen konnte (s. 125), ein entsetzlicher Ausdruck (s. 125), ein schwerer rohrender 

Atem (s. 126) atd. Někdy se jedná o adjektiva s negativním sémantickým obsahem, jindy 

fungují negativně až ve spojení se substantivem, jako např. ein schlechter Dachshund auf 

hohen Beinen (s. 125), mit etwas schwerfalligem Blick einer groj3e Fliege nachsah (s. 121). 

Nezřídka však adjektiva nezpřesňují význam, naopak, spíše ho zamlžují (např. in einer halb 

geschmeichelten slawischen Weise, eine gewiss gezierte Manier (s. 121), auf verlockende 

Weise verdachtig (s. 123), in undeutlicher dammender Entfernung (s. 130) nebo mají význam 

symbolický, jako např. das Gesicht des Rittmeisters mit weit aufgerissenen Augen und 
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grimmig entblofiten Zdhnen (s. 127). Také adjektiva označující barvy mají v povídce 

symbolický význam, především v závěru, kdy se blíží nečekaný tragický konec strážmistra 

Lercha, se objevuje velmi často adjektivum "červený". Ve spojení s krví pak celá atmosféra 

dostává krvavě rudý varovný nádech, např. zwei ineinander verbissene blutende Ratten 

(s. 124), Dunst des Blutes (s. 125), sog mit gebldhten Niistern den rotlichen Sonnendunst des 

Abends (s. 125), warf die in schwerem Dunst untergehende Sonne eine ungeheure Rote 

(s. 128), ganze Lachen von Blut (s. 128), ein roter Widerschein (s. 128), rotgefleckte Bdume 

(s. 128), wie in roten Sajt getauchte Trompete (s. 128) atd. 

K nejednoznačnosti významu přispívá také užití abstraktních substantiv, často ve 

spojení s adjektivy, jako např. eine Zivilatmosphdre, durch welche doch das Kriegsmdfiige 

durchschimmerte (s. 122), von der ungeheuren Gespanntheit dieses Augenblicksfast gar nicht 

erfiillt, sondern von Bildern einer fremdartigen Behaglichkeit (s. 129), Blick, in dem nur dann 

und wann etwas Gedriicktes, Hiindisches aufflackerte (s. 129). 

Do lexikální oblasti patří také užití obrazných pojmenování. Hofmannsthal využívá 

přirovnání, metafory, synekdochy, personifikace, hyperboly - tedy typické prostředky 

umělecké prózy. Např. stiegen Morgenwolken wie stille Rauchwolken (s. 118), Baumgruppen, 

die aussahen, wie gewaschen (s. 118), trieb einen Trupp ungleichmdfiig bewaffneter 

Menschen wie die Wachteln vor sich her (s. 118), achtunsiebzig aufgestemmte nackte Klingen 

(s. 120), wie ein aufgewiihlter Ameishaufen sich follend mit staunenden Gesichtern (s. 120), 

unter der schweren metallischen Glut des Himmels, den Blick in der mitwandernden 

Staubwolke veifangen (s. 122), eine Existenz in Hausschuhen, den Korb des Sdbels durch 

die linke Tasche des Schlafrockes durchgesteckt (s. 122), leicht und zierlich wie ein Reh 

die Fiifie uber seinen sterbenden Herrn hinhob. (s. 127). Často však popisuje realitu přímými 

pojmenováními, ačkoli ve čtenáři budí celý výjev pocit, že se jedná o metaforu. Toto zdání 

způsobuje hromadění slov stejného sémantického pole (např. ošklivost, špína). Sled 

jednotlivých popisovaných obrazů se čtenáři skládá před očima téměř ve snový obraz. Např. 

při osamělé jízdě ponurou vsí jsou jednotlivé obrazy špíny a ošklivosti popisovány zcela 

realisticky (špinavé domy, líné a ospalé postavy, krvácející krysy, několik zubožených psů, 

vzpírající se kráva hnaná na porážku ... ). Avšak skutečnost, že se vyskytují v takové míře 

najednou na jednom místě, způsobuje, že si čtenář uvědomuje fiktivnost a tajemnost celé 

situace. Zároveň je využíváno sémantických protikladů, především při popisu krásného, 

zářícího Milána a ubohé, špinavé, opuštěné vsi. 

K naléhavosti a intenzitě výjevů přispívá také gradace, která se objevuje v těch 

nejvypjatějších okamžicích, např. ve vesnici, kde strážmistrovi neustále něco brání 
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v průjezdu, pak cítí eine so unbeschreibliche Schwere, ein solches Nichtvorwdrtskommen 

(s. 126), když na Lercha míří rytmistr pistolí, stoupá v něm ein bestialischer Zorn gegen 

den Menschen da vor ihm (..), ein so entsetzlicher Zorn (s. 129). 

V předchozích odstavcích jsme se soustředili v podstatě na vnitrotextové faktory (jak 

je chápe Nordová, tedy obsah, téma, výstavba a členění textu, lexikum, syntax ... ). Nyní je tu 

otázka faktorů vnětextových. Autorovi samotnému se již věnovala první část této práce. 

Zajímavé je zmínit se o pragmatice místa a času. Novela vznikla v roce 1899, tedy v době 

Rakouska-Uherska. Příběh se pak odehrává o půl století dříve, v revolučním roce 1848, který 

ani samotný Hofmannsthal nezažil. Z tohoto hlediska byl na tom tedy podobně jako oba 

překladatelé. Samozřejmě, že čím větší časový odstup, tím větší možnost, že některé 

skutečnosti a souvislosti si novodobý čtenář/překladatel nevybaví. A však nezdá se, že by 

v případě této novely, i přes několik reálií, které se v ní vyskytují, hrála pragmatika místa 

a času vzniku podstatnou úlohu. 

Ani čtenářovy presupozice tak vzhledem k tajemnosti celé novely nehrají takovou 

úlohu, jak by se mohlo zdát. Je to dáno především hlavní funkcí textu, což je v tomto případě 

funkce estetická. Důležitost reálií je tu tedy oproti pragmatickým textům výrazně omezena, 

ačkoli samozřejmě není opodstatněné jakkoli reálie měnit nebo vynechávat. Jak uvádí 

Nordová, presupozice se netýkají jen dané skutečnosti a reálií, ale mohou se vztahovat i na 

autorovu biografii, estetické dobové teorie, motivy, textové typy, ikonografii epochy, 

ideologii, náboženství, filozofii, společenské zvláštnosti, kulturu, politiku doby atd. (Nord, 

1991, s. 110) Je sice pravda, že čtenáři, který zná autorovu biografii (např. Hofinannsthalův 

pobyt u vojenské jednotky na Moravě), historické a politické okolnosti jeho života, historické 

události roku 1848 atd., se lecos z novely Reitergeschichte osvětlí. Není to však 

předpokladem k tomu, aby jí porozuměl. Čtenář, který nebude vědět o Hofmannsthalovi 

a jeho době vůbec nic, bude sice v menší nevýhodě, ale novela na něj udělá stejný dojem 

a nechá v něm stejnou příchuť tajemnosti, jako ve čtenáři znalém okolností. Jistěže čtenář 

německého originálu v Hofmannsthalově době mohl mít při čtení novely jiné pocity, než 

český čtenář v době dnešní. To je ale fakt, na kterém ani dobrý překlad nic nezmění. 

Překladatelé tak správně nezatěžovali příběh tím, že by v poznámkách osvětlovali reálie, které 

se v příběhu vyskytují. Co se týče presupozic ve vztahu k autorovi a době, jistě čtenářům 

mohl posloužit úvod, který se u knižního vydání Hofmannsthalových překladů objevil. 
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4.1.3 Srovnání dvou překladů novely Reitergeschichte 

Lexikální stránka 

Nejprve si všimneme, jak řešili překladatelé problémy na té nejnižší, tedy lexikální 

úrovni. V translatologické analýze jsme zjistili, že důležitou roli hrají adjektiva, podívejme se 

tedy na několik příkladů jejich převodu: 

Ukázky překladů adjektiv 

Prigimll ~~i~hrnann Skop:rnal 
eine iippige, beinahe nochjunge bujná, takměř ještě mladá ~pořád ještě dost 
Frau (s. 121) paní (s. 2) mladá žena (s. 65 - 66) 
die damalige iippig-magere tehdejší bujně hubenou tehdejší kypře štíhlou 
Gestalt (s. 121) postavu (s. 2) postavu (s. 66) 
mit etwas schwer[dlligem Blick poněkud těžkopádným trochu nejapným pohledem 
(s. 121) zrakem (s. 2) (s. 66) 
einen nicht mehrfrischen Schritt nejeda už čerstvým krokem cvalem už ne tak křepkým 
reitend (s. 122) (s. 3) (s. 67) 
eine weifie unreine Hiindin (s. 124) bílá nečistá psice (s. 4) bílá zpanchartělá psice 

(s. 69) 
ein schlechter Dachshund (s. 125) špatnýjezevčík (s. 4) mizernýjezevčík (s. 69) 
Seine Augen waren unendlich Jeho oči byly nekonečně Oči měl nesmírně 

miide und traurig. (s. 125) znavené a smutné. (s. 4) utrmácené a smutné. (s. 69) 
lm stdrksten Galopp (s. 127) žena se nejsilnějším střemhlavým try_skem (s. 71) 

úprkem (s. 5) 
wie einjunges, schdnes und eitles neboť to byl mladý, krásný koník mladičký, krásný a 
Pferd, das es war (s. 128) a ješitný kůň (s. 5) marnivý (s. 72) 
im leichten Ausbrechen lehkými výbuchy zpola lehkými výbuchy tlumeného 
halbunterdriickten Lachens potlačovaného smíchu smíchu (s. 73) 
(s. 128) (s. 5) 
indem er von den etwas pozvednuv veliká víčka povytáhnuv velká, mohutná 
schlafr_igen blauen Augen die s modrých, poněkud víčka z přiospalých 
gro(j_en Lider hob (s. 129) ospalých očí (s. 5) modrých očí (s. 73) 

Již na první pohled lze vysledovat dvě tendence: Reichmann překládá doslovně, 

zatímco Skoumal více interpretuje a vybírá adjektiva barvitější než v samotném originálu. 

Ne vždy však Skoumalova tendence k volnějšímu a stylisticky vytříbenému překladu má své 

opodstatnění a ne vždy také zní lépe než řešení doslovné: 

von den Gipfeln der Jemen Berge stiegen Morgenwolken wie stille Rauchwolken gegen 
den leuchtenden Himmel (s. 118) 
s vrcholů dalekých hor stoupaly ranní obláčky jako tiché závity kouře k zářícímu nebi (R, s. 1) 
jako klidná mračna dýmu stoupaly z vrcholků vzdálených kopců ranní obláčky (S, s. 63) 

Zde se chtěl překladatel vyhnout opakování slova obláčky, i když v němčině se slovo 

Wolken také vyskytuje dvakrát za sebou. Proto zvolil spojení mračna dýmu, které však 
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nevyvolává stejnou představu, jako obláčky dýmu, a navíc se nehodí spojovat mračna, 

evokující představu hustého kouře nebo bouřkových mraků, s adjektivem klidná. 

Zřejmě z nepozornosti Skoumal nepřekládá gegen den leuchtenden Himmel, což však 

má pro smysl novely velký význam - na začátku vše září, je čisté, krásné Gen v prvním 

odstavci najdeme slova: gldnzend, leuchtend, wie gewaschen, gldnzen), a stojí tak 

v protikladu k pozdější pasáži líčící špinavou, ubohou, pustou vesnici. Zároveň zde 

překladatel mění neutrální slovosled věty na slovosled příznakový (viz další příklady 

v podkapitole Slovosled) 

wurde von eigentiimlich lauten, (ast miauenden Kugeln iiberschwirrt (s. II8) 
nad hlavou jí hvízdly kupodivu hlučné. téměř kňouravé koule (S, s. 63) 
tu zasvištěly nad ní koule svérázně zvučné, téměř mňoukající (R, s. I) 

I v této ukázce je třeba konstatovat, že Skoumal volí expresivnější výraz hvízdly. 

Reichmanovo zasvištěly zní v daném kontextu lépe i díky zvolené předponě za-, která 

modifikuje druh slovesného děje - sloveso má pak význam omezovací (vyjadřující začátek 

i konec děje) a zároveň vyjadřuje míru slovesného děje. (Čechová, 2000, s. 139-I40) 

Skoumalovo řešení kupodivu hlučné se nezdá být nejzdařilejší, neboť kupodivu evokuje spíše 

údiv, než míru, stupeň hluku. Eigentiimlich je zde ve významu podivně, zvláštně, nezvykle 

hlučný. 

wohlerzogene und hiibsche junge Leute mit wei/Jen Handen und halblangem Haar (s. II8) 
dobře vychované a hezké mladíky s bílýma rukama a polodlouhými vlasy (R, s. I) 
dobře vychovaných hezkých mladíků, bělorukých a vlasatých (S, s. 63) 

Opět je zde znát Skoumalova snaha o formálně vytříbený styl, kvůli kterému zasahuje 

do textu. Reichmann se naopak drží originálu, ovšem ne v negativním slova smyslu. Naopak 

se zdá, že jeho řešení je o stupeň lepší, neboť adjektivum vlasatý přináší opět do textu 

expresivitu, která na tomto místě není, a zároveň konotuje spíše rozcuchané husté vlasy, než 

delší splývavé vlasy, o kterých je tu řeč. 

in den kleinen ruhelosen Augen war ein entsetzlicher Ausdruck von Schmerz und Beklemmung 
(s. I25) 
v drobných neklidných očích měl bolestný a příšerný výraz bolesti a tísně (S, s. 69) 

Skoumal zde zbytečně a trochu neobratně zesiluje výraz příšerný, čímž dochází 

k opakování slov bolestný a bolest. Je možné, že měl původně v plánu přeložit Ausdruck von 

Schmerz spojením bolestný výraz, později však řešení změnil. Můžeme zde konstatovat 
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výrazové zesilování, v tomto případě zdvojením adjektiva, stejně jako v případě die grofien 

Lider (s. 129)- velká, mohutná víčka (s. 73). 

die Gemeinen Holl und Scarmolin mit unbefangenen Gesichtern von rechts und links aus dem 
trockenen Graben auftauchten (s. 127) 
prostí vojáci Holl a Scarmolin s nepředpojatými obličeji vynořili se zprava i z Ieva (R, s. 5) 
ze suchého příkopu vpravo a vlevo nenuceně povstali vojíni Holl a Scarmolin (S, s. 71) 

Skoumalovo řešení nezní příliš obratně a navíc sémanticky neodpovídá originálu. 

Smysl slova unbefangen je zde nezaujatě, tedy bez známky toho, že by zpozorovali něco 

podobného jako Lerch (jezdce-dvojníka). U slovesa povstat pak můžeme konstatovat 

Skoumalovu tendenci k archaizaci. Reichmannovo doslovné řešení se tedy také v tomto 

případě jeví jako zdařilejší. 

Dvakrát se oba překladatelé snažili vypořádat se slovesem einhauen. U obou překladů 

nejsou řešení příliš zdařilá, přičemž Reichmanova explicitace se v prvním případě dá 

tolerovat, ve druhém případě došlo však k výraznému sémantickému posunu (kvůli 

nepochopení významu slova Bedeckung v daném kontextu). Skoumalovo řešení je 

přijatelnější, sloveso obořit se však používá spíše v běžné mluvě (na někoho se obořit), než 

v terminologii vojenské. Nejlépe by se zřejmě v obou případech hodilo sloveso zaútočit, 

napadnout, udeřit: 

hieb zwischen den Grabern auf die ganz verwirrten Feindlichen ein (s. II9) 
sekal mezi hroby do ne přátel zcela pomatených (R, s. I) 
mezi hroby se obořil na vyplašené nepřátele (S, s. 64) 

fiel eine mit zwei Ackergaulen bespannte leichte Haubitze in die Hande, indem sie mil 
die Bedeckung einhieben (s. I19) 
padla do rukou lehká bryčka se spřežením dvou polních koni, ani sekali do jejího krvtu 
(R, s. I) 
padla do rukou lehká houfnice tažená selským potahem; obořili se na ozbrojenÝ průvod 
(S, s. 64) 

Následující ukázka ukazuje, jak Skoumal nenápadně do textu zasahuje i tam, kde to 

není třeba. V tomto případě se jedná o modulaci (ve smyslu jak ji chápou Vinay a Darbelnet, 

tedy změnu úhlu pohledu). Napovídá o volnějším pojetí celého Skoumalova překladu. 

Den 22. Juli 1848, vor 6 Uhr morgens, verlie/3 ein Streifkommando, ( .. ), das Kasino San 
Alessandro (s. 1I8) 
Dne 22. července 1848 před šestou ráno vyrazila patrola, ( . .)z Casina San Alessandro 
(S, s. 63) 
22. července roku 1848 před šestou hodinou ranní opustili ztracenci, ( .. ) Kasino San 
Alessandro (R, s. I) 

53 



Reichmannova tendence k doslovnému překladu, kterou bylo možno v předchozích 

příkladech sledovat, vede někdy i k interferencím z německého jazyka nebo k nepříliš běžným 

spojením slovesa se substantivem, kterým by se dalo předejít volnějším překladem. Skoumal 

je většinou při překladu slovesných tvarů kreativnější, volnější (často používá právě výše 

zmíněnou modulaci) a překlad je pak čtivější: 

Q.riginál Retchiilapn S.kQJIIIlal 
Kaum hatte das Streifkommando sova ztracenci zanechali Sotva předjela patrola 
die dufierste Vorpostenlinie (..) nejkrajnější čáru předních krajní linii předních stráží 
hinter sich gelassen (s. 118) stáží(...) za sebou (s. 1) (s. 63) 
um den Hufzu priifen (s. 121) aby vyzkoumal kopyto (s. 2) aby si prohlédl kopyto 

(s. 65) 
seinem scharfen Blick noch jeho ostrému zraku zároveň v meziokením stojacím 
gleichzeitig in einem ještě v sloupkovém zrcadle zrcadle přitom jeho 
Pfeilerspiegel die Gegenwand des prozradila se protější stěna bystrému zraku neunikla 
Zimmers sich verriet (s. 121) pokoje (s. 2) protější stěna pokoje (s. 66) 
suchte er nun mil den Au gen (...) snažil se teď očima (..) očima vyhmatával její 
die damalige iippig-magere vybaviti si tehdejší bujně tehdejší kypře štíhlou 
Gestalt wieder hervorzuziehen hubenou postavu (s. 2) postavu (s. 66) 
(s. 121) 
Denn hier sperrte eine Kuh den Neboť cestu zavírala kráva V cestě mu totiž stála kráva 
Weg (s. 125) (s. 4) (s. 70) 

Obrazná pojmenování 
Skoumal se snaží přistupovat k překladu kreativněji, je vidět jeho snahu o zvýšení 

estetického účinku. Zde například vynecháním vedlejší věty dosáhl asonance, která 

v originálu chybí. Reichmannovo doslovné řešení však svědčí o tom, že nebylo nutné toto 

slovní spojení při překladu měnit: 

zwischen Baumgruppen, die aussahen, wie gewaschen (s. 118) 
mezi stromovím jako vymytým (S, s. 63) 
mezi skupinami stromů, jež vypadaly jakoby umyty (R, s. 1) 

Následující obraz, který je v němčině ještě umocněn ženským rodem slova město, se 

bohužel u obou překladatelů více méně stírá, u Reichmanna částečně, u Skoumala pak zcela. 

Zde je otázkou, jestli by v rámci zachování této obraznosti, která má svůj význam, nebylo 

vhodné explicitovat a rozšířit překlad např. do náruče města nebo do tohoto města, bezbranně 

tu ležícího jako krásná dívka. Zda překladatelé zvolili daná řešení záměrně, nebo si obraznost 

tohoto výjevu neuvědomili, však již nelze zjistit. 

in diese grofie und schdne, wehrlos daliegende Stadt (s. 119) 
do toho velikého a krásného města, bezbranně tu ležícího (R, s. 2) 
do tohoto velkého a krásného, nikým nechráněného města (S, s. 64) 
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war der Splitter im Fleisch, um den herum alles von Wiinschen und Begierden schwarte. 
(s. 123) 
byla třískou v mase, kolem níž se rojila všechna přání a všechny tužby. (R, s. 3) 
byla mu ostnem v těle, od něhož se jitřilo všechno jeho dychtění a přání. (S, s. 67) 

V případě slova Begierde se v originálu jasně jedná o dvojznačnost - znamená jak 

touhu po zisku, tak sexuální žádostivost. U obou překladatelů se druhý význam spíše stírá. 

Bylo by snad vhodnější přeložit toto spojení explicitněji jako přání a žádostivost. 

Přístup k počešťování 
V následující tabulce můžeme sledovat, jak se oba překladatelé staví k překladu cizích 

slov. Zatímco Reichmann většinou ponechává tvar cizí, Skoumal většinou výrazy počešťuje. 

Dokládá to Skoumalovu snahu nelpět na originálu a vytvořit čtivý text. Zároveň však hraje 

roli i doba vzniku překladu. V období Reichmannově byly určité cizí výrazy používány 

běžněji, než je tomu dnes: 

:(b;Jgiiúil l{~iC~IIlann 'Skoumal 
die Avantgarde (s. 118) avantgarda (s. 1) předvoj (s. 63) 
deren Kooperation (s. 119) jejich kooperace (s. 1) jeho spolupráce (s. 64) 
glacis (s. 120) glacis (s. 2) koliště (s. 65) 
einer mythologischen Gruppe mythologickou skupinou porcelánoou mytologickou 

aus Biskuit (s. 121) z bisquittu (s. 2) skupinkou (s. 66) 
Basilikum und rote Pelargonien basiliky a rudých pelargonií bazalek a muškátů (s. 66) 
(s. 121) (s. 2) 
eine Existenz in Hausschuhen existence v domácích do bačkorového živobytí 
(s. 122) střevících (s. 3) (s. 67) 
nach Gratifikationen (s. 123) po gratifikacích (s. 3) po odškodném (s. 67) 
die Gestalt, gleiclifalls parierend postavy, rovněž parirující ona rovněž stanula (s. 71) 
(s. 126) (s. 5) 
die Metée (s. 127) mélée (s. 5) vřava (s. 71) 
Appell blies (s. 128) zatroubil apel (s. 5) zatroubil k nástupu (s. 72) 
eine gewisse Art devoten (..) určitý druh devotní důvěry jakousi poníženou důvěru 
Zutrauens (s. 129) (s. 6) (s. 73) 
in diesem Augenblicke stummer v tom okamžiku tiché v tomto okamžiku němé 
Insubordination (s. 130) subordinace (s. 6) insubordinace (s. 74) 

Reálie 
S výše uvedenými příklady souvisí zároveň problematika reálií. Vyskytují se v celém 

příběhu, který se odehrává ve vojenském prostředí. Jak ale již bylo řečeno, nejedná se 

o historický román, ani o text, kde by při změně těchto reálií došlo k posunu - jestliže 

překládá Reichmann např. desátník a Skoumal kaprál, nemění to nic na smyslu textu. Přesto 

pro zajímavost uveďme některá řešení obou překladatelů. U Skoumala přitom můžeme 

sledovat tendenci k větší expresivnosti, když užívá pro názvy hodností germanismy. 
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U Reichmanna nás pak může zarazit grafické počeštění jména Wotrubek na V o trubek, zatímco 

jinde ponechává podobu cizí (Wallmodenových, Holi). 

Ve dvou případech dochází k různým překladům vlastních jmen. První případ se týká 

výrazu Wallmodenkiirassieren, které Reichmann překládá jako Wallmodenovy kyrysníky, 

Skoumal pak jako wallmodenské kyrysníky. Tato odlišná řešení souvisí s faktem, že 

Wallmoden je jednak název osoby, jednak název obce v Dolním Sasku. Vzhledem k tomu, že 

hrabě Ludwig von Wallmoden-Gimborn byl vojevůdcem, který velel rakouské armádě i při 

italském tažení v roce 1848 (Jewison, Glenn; Steiner, Jorg C., 2006), je pravděpodobné, že 

správný je překlad Reichmannův. 

Nutné je dále objasnit význam slova Giudikarien - jedná se o označení části 

území italských Dolomit v západní části kraje Trentino, které tvoří systém několika údolí řek 

Sacra a Chiese. (webové stránky regionu Trentino, www.trentino.to, 2006) Proto také 

v němčině stojí tento název v plurálu. Reichmann zřejmě nezjistil, že se jedná o zeměpisný 

název - slovo přejímá, částečně graficky upravuje a nesprávně píše s malým písmenem. 

Skoumal pak užívá správně název Giudicarie. Vzhledem k tomu, že českým čtenářům není 

tento název běžně známý, dalo by se v tomto případě uvažovat o explicitaci - např. území 

Giudicarie nebo údolí Giudicarie. 

'Origiii'iil J~.eiclilpa:)ln S:koumal 
ein Streifkommando, die zweite ztracenci, druhá škadrona patrola, druhá škadrona 
Eskadron von Wallmodenových wallmodenských kyrysníků, 
Wallmodenkiirassieren, Rittmeister kyrysníků, rytmistr baron rytmistr baron Rofrano, se 
Baron Rofrano (s. 118) Rofrano (s. 1) sto sedmi jezdci (s. 63) 

einem Karporal und acht desátníku a osmi prostým kaprálovi a osmi vojákům 
Gemeinen (s. 118) vojákům (s. 1) (s. 63) 
die Errichtung von Freikorps in zřízení dobrovolných zřízení dobrovolnického 
den Giudikarien und deren sborů v gindikariích a sboru v Giudicarii a jeho 
Kooperation mit der jejich kooperace spolupráci s piemontskou 
piemontesischen Armee (s. 119) s armádou piemontskou armádou (s. 64) 

(s. 1) 
der Tete-Zug des Leutnants Grafen hlavní šik poručíka čelní oddíllajtnanta 
Trautsohn (s. 119) hraběte Trautsohna (s. 1) hraběte Trautsohna (s. 64) 
Rotte, bestehend aus dem Gefreiten rotě( .. ) sestávající ze oddílu, složenému zfrajtra 
Wotrubek und den Dragonern Hall svobodníka Votrubky a Wotrubka a dragounů Holla 
und Haindl (s. 119) dragounů Holla a Haindla a Haindla (s. 64) 

(s. 1) 
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Další ukázky odlišného překladatelského přístupu: volný x věrný překlad 

auf die ganz verwirrten Feindlichen ein, von denen ein grofier Te i! in die Kirche und von dort 
durch die Sakristeitiir in ein dichtes Gehdlz sich rettete. (s. 119) 

nepřátel zcela pomatených, z nichž většina zachránila se útěkem do kostela a odtamtud 
sakristií do hustého lesa. (R, s. 1) 
vyplašené nepřátele; ti z velké části upláchli do kostela a odtamtud sakristijními dveřmi do 
hustého lesíka. (S, s. 64) 

Opět je možné konstatovat, že Skoumal někdy zbytečně překládá volně i tam, kde 

k tomu není důvod, zatímco Reichmann se drží originálu těsněji. V tomto případě i v syntaxi, 

neboť Reichmann stejně jako originál používá větu vedlejší, zatímco Skoumal z ní vytváří 

větu hlavní a odděluje ji středníkem. 

Die Schwadron hatte einen Toten. (s. 119) 
Švadrona měla jednoho mrtvého. (R, s. 1) 
Jeden ze škadrony padl. (S, s. 64) 

Vhodnější je Reichmannovo řešení, neboť odpovídá stylu vojenského deníkového 

záznamu, kterým se první část vyprávění vyznačuje. Jedná se o věcné sdělení týkající se 

škadrony a stylisticky mu Reichmannův překlad naprosto odpovídá. Skoumal se snaží o vyšší 

styl, odsouvá škadronu z podmětu do pozice přívlastku a volí sémanticky plné sloveso padl, 

čímž zbytečně obrací pozornost jiným směrem. 

der Generalmarsch von den vier Trompeten hinaufgeschmettert in den stahlern [unkelnden 
Himmel (s. 120) 
kdyžtě čtyři polnice vřeští generálský pochod vzhůru k ocelově třpytnému nebi (R, s. 2) 
za čtverého poplašného vytrubování do ocelově sálající oblohy (S, s. 64) 

Zde opět dochází k nenápadným posunům. Skoumal překládá Generalmarsch jako 

poplašné vytrubováni, což však v daném kontextu není oprávněné. Armáda totiž projíždí 

Milánem jako při vojenské přehlídce, neútočí na město, ale oslavuje svůj triumf. Ocelově 

sálající obloha evokuje velké horko, ale vytrácí se třpytivost, která je zdůrazňována v celé 

první části vyprávění. 

Die Dastehende aber lachelte ihn in einer halb geschmeichelten slawischen Weise an, die ihm 
das Blut in den starken Hais und unter die Augen trieb, wahrend eine gewisse gezierte 
Manier, mit der sie ihn anredete, sowie auch der Morgenanzug und die Zimmereinrichtung 
ihn einschiichterten. (s. 121) 

Stojic tu však, usmála se naň polo lichotivým slovanským způsobem, jenž mu vehnal krev do 
silného krku a pod oči, co jakási strojená manýra, kterou ho oslovila, jakož i ranní oblek 
a zařízení pokoje jej zastrašily. (R, s. 2) 
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Stála předním a slovansky pololichotně se na něho usmívala, až se na tlusté šíji a pod očima 
zardíval a přitom v rozpacích trnul nad její upejpavou řečí, stejně jako nad jejími nedbalkami 
a vybavením pokoje. (S, s. 66) 

Skoumal překládá opět volněji, čímž vzniká zásadní problém. Celá scéna má 

v originálu silný erotický náboj, v Lerchovi se probouzí chtíč, celé setkání s Vuicovou je 

naplněno smyslností. Pokud Skoumal o Lerchovi říká, že se zardívá, a Vuicová mluví 

upejpavě, pak se ovšem smysl posouvá do roviny platonické, Lerch i Vuicovájsou líčeni jako 

zamilovaný stydlivý pár. Dochází zde tedy k chybné interpretaci originálu - v něm totiž 

Vuicová s Lerchem koketuje, v strážmistrovi se ozývá chtíč a potřeba vlastnit (ženu i domov) 

a zároveň je celou situací, která ho vytrhává z každodenní vojenské reality, silně zaskočen 

a znepokojen; již v tomto momentě je čtenář upozorněn na Lerchovo rozštěpení osobnosti, 

které vede až k jeho smrti. Ve Skoumalově překladu však nic z toho nezaznívá. 

Reichmannův doslovný překlad je v tomto případě naprosto adekvátní a dokazuje, že 

není vždy nutné odchylovat se za každou cenu od originálu. 

Poslední delší ukázka pak dokládá, jak Skoumal dokáže nasadit a udržet expresivnější 

stylistický tón, který pak ospravedlňuje jisté odchylky od originálu (např. lokalizaci v případě 

Hoftratsch i další drobné posuny). V celkovém vyznění je totiž nakonec čtivější a vystihuje 

atmosféru lépe než překlad doslovný. 

Der Rasierte nahm hald die Stelle eines vertraulich behandelten, etwas unterwiirfigen 
Freundes ein, der Hofiratsch erzahlte, Tabak und Kapaunen brachte, hald wurde er an die 
Wand gedriickt, mu(Jte Schweigegelder zahlen, stand mil allen moglichen Umtrieben in 
Verbindung, war piemontesischer Vertrauter, (. .)Riesengestalt, der man an zwanzig Stellen 
Spund!Ocher in den Leib schlagen und statl Blut Gold abzapfen konnte. (s. 122 -123) 

Oholenec brzy zaujal místo poníženého přítele, s nímž se důvěrně nakládá, jenž vyprávěl 
dvorské tlachy, přinášel tabák a kapouny, brzy byl přimáčknut ke zdi, musil platiti peníze za 
mlčení, byl ve spojení všemožnými pletichami, byl piemontský důvěrník (..) postavu, které na 
dvacíti místech bylo možno do těla natlouci zátkových děr a místo krve čepovati jimi zlato. 
(R, s. 3) 

Z vyholence byl hned přezíraný, trochu podlézavý přítel, který shání společenské klepy a běhá 
pro tabák a kapouny, hned zas je zaháněn do úzkých a musí platit výpalné, má spojení 
s všemožnými rejdy, je tajný Piemonťan, (..) obra, do něhož se dá vrazit dvacet píp a místo 
krve čepovat zlato. (S, s. 67) 
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Syntax 

Z translatologické analýzy vyplynulo, jakou roli hraje délka a stavba vět a souvětí. 

Oba překladatelé si význam syntaxe uvědomují, a tak věty a souvětí většinou dodržují, kromě 

případů, kde by v češtině byla daná stavba věty neúnosná. Často se ale překladatelé museli 

vypořádat s větnými konstrukcemi, které pro češtinu nejsou typické. 

Např. oba překladatelé řeší odlišně, ale vcelku zdařile, "větnou litanii" táhnoucí se 

přes půl stránky, která se v němčině díky participiím obejde bez určitého slovesného tvaru -

ten stojí až na samém konci odstavce. Skoumal překládá shodně s originálem neslovesně. 

I když si dlouhé souvětí mírně upravuje, celkové vyznění je stejné, zachovává napětí ve větě. 

Reichmannovi, který se rozhodl pro slovesné řešení, se toto napětí daří zachovat jiným 

prostředkem- opakováním spojky kdyžtě na začátku každé výpovědi. 

Unter dem Gelaute der Mittagsglocken, der Generalmarsch von den vier Trompeten 
hinau[geschmettert in den stahlern funkelnden Himmel, an tausend Fenstern hinklirrend und 
zuriickgeblitzt auf achtundsiebzig Kiirasse, achtundsiebzig aufgestemmte nackte Klingen; 
Strafie rechts, Strafie links, wie ein aufgewiihlter Ameishaufen sich (iillend mit staunenden 
Gesichtern; fluchende und erbleichende Gesta/ten hinter Haustoren verschwindend. 
verschlafene Fenster au(gerissen von den entblofitem Armen schOner Unbekannter; vorbei an 
San Babi/a, an San Fedele, an San Carlo, am weltberiihmten marmornen Dom, an San Satiro, 
San Giorgio, San Lorenzo, San Eustorgio; deren uralte Erztore alle sich auftuend und unter 
Kerzenschein und Weihrauchqualm silberne Heilige und brokatgekleidete strahlenaugige 
Frauen hervorwinkend; aus tausend Dachkammern, dunklen Torbogen, niedrigen Butiken 
Schiisse zu gewartigen, und immer wieder nur halbwiichsige Madchen und Buben, die weifien 
Zahne und dunklen Haare zeigend; vom trabenden Pferde herab funkelnden Auges auf alles 
dies hervorblickend aus einer Larve von blutbesprengtem Staub; zur Parta Venezia hinein, 
zur Parta Ticinese wieder hinaus: so ritt die schone Schwadron durch Mailand. (s. 119- 120) 

Za hlaholu poledních zvonů, kdyžtě čtyři polnice vřeští generálský pochod vzhůru k ocelově 
třpytnému nebi, kdyžtě o tisíce oken řinčí a blýská nazpět na sedmesátosm kyrysníků, na 
sedmdesátosm vzepřených čepelí; kdyžtě ulice vpravo, ulice vlevo, jak podryté hejno 
mravenců se plní udivenými obličeji; kdyžtě klnoucí a blednoucí postavy mizejí za vraty 
domův a ospalá okna jsou otvírána obnaženými rameny neznámých krásek; mimo San Satiro, 
San Giorgio, San Lorenco, San Eustorgio, jichž prastará kovová vrata všechna se otvírajÍ a 
za svitu svěc a vánočního dýmu dávají namžiknouti na stříbrné světce a paní zářících očí, 
oděné brokátem; z tisíce podkrovních komor, tmavých oblouků bran a nízkých krčem rány 
mohouc očekávati- a vždy zase jen polovyrostlé dívky a chlapci, ukazující bílé zuby a tmavé 
vlasy; s klusajícího koně očima jiskřícíma na vše to vyhlížejíc z kukly prachu, zbroceného 
krví; branou Venezia dovnitř, branou Ticinese zase ven: tak jela krásná švadrona Milánem. 
(R, s. 2) 

U Reichmanna však najdeme v celém odstavci několik nepříliš zdařilých převodů na 

úrovni lexikální: tak např. aufgestemmte nackte Klingen překládá jako vzepřené čepele, chybí 

zde však adjektivum holé, obnažené, nahé, které je důležité pro odkrytí sexuálního podtextu. 
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Místo mraveniště (Ameishaufen) ne zcela pochopitelně překládá hejno mravenců, místo paží 

(Armen) okna otvírají obnažená ramena, což je dost komická představa, místo kadidla 

(Weihrauch) překládá vánoční dým, který příliš nezapadá do rozpálené horké letní atmosféry, 

a místo výstřelů (Schiisse) očekávají vojáci rány- ty by sice mohly být chápány i jako rány 

z pušek, ale jako první čtenáře napadne rána pěstí. Tyto drobné nepřesnosti sice neovlivňují 

celé vyznění pasáže, ale jedná se o zbytečné odchylky od originálu, které ve větším množství 

zatěžují text. 

Za poledního vyzvánění, za čtverého poplašného vytrubování do ocelově sálající oblohy, 
s řinkotem kolem tisíce oken a s blýskotem osmasedmdesáti kyrysů, osmasedmdesáti 
vytasených břitkých palašů; ulice vpravo, ulice vlevo, hemžící se jako rozryté mraveniště, 
užaslé obličeje, klnoucí a blednoucí postavy upalující za vrata, rozespalá okna prudce 
rozevíraná nahými pažemi krásných neznámých; dál za Sanl 'Babi! o k San Felde, k San Carlo, 
kolem proslaveného mramorového dómu, k San Satiro, San Giorgio, San Lorenza, 
Sant 'Eustorgio, před nimi rozevíraná prastará bronzová vrata a v záři svěc a čoudu kadidla 
kvnutí stříbrných světců a v brokát oděných jiskrookých žen; čekání na výstřely z tisíce 
mansard, tmavých průjezdů, nízkých krámků, a zatím všude jen nedospělé holky a kluci, 
honosící se bílými zuby a černými vlasy; s cválajících koní shlížení jiskřivým zrakem ze 
škrabošky krví zbroceného prachu; přes Parta Venezia dovnitř, přes Parta Ticinese zase ven; 
tak projela spanilá škadrona Milánem. (S, s. 64- 65) 

Zdařilé Skoumalovo řešení této pasáže může zároveň posloužit jako ukázka, jak 

překladatel zesiluje expresivitu v textu. Jen v tomto jediném souvětí vidíme, jak neutrální 

výrazy jako např. sich fiillend, verschwindend, Qualm, zeigend, schdn překládá Skoumal 

výrazy stylisticky zabarvenými: hemžící se, upalující, čoud, honosící se, spanilá (srov. 

Reichmann: se plní, mizejí, dým, ukazující, krásná). Dá se říct, že pokaždé, když má 

překladatel na výběr mezi běžně používaným, stylisticky neutrálním výrazem a slovem 

příznakovým, expresivnějším, přikloní se Skoumal v zájmu barvitosti stylu k druhé variantě. 

Trochu nepochopitelné řešení vedlejší věty, které je pro češtinu nepřirozené a na první 

pohled vypadá jako interference z němčiny, použil Skoumal: 

Der rasierte, beleibte Mann, der durch die Tapetentiir verschwunden war (s. 122) 
Tapetovými dveřmi upláchlý vyholený tlouštík (S, s. 67) 

I následující věta nezní příliš česky. Především zde vzniká falešná skladební dvojice 

(vztyčenou úprkem - úprkem vyběhl). Stačilo by přitom jen zachovat stejný slovosled jako 

v originálu. 

Aus dem nachsten Hause lief eilfértig mit gehobenem Kopfé ein Hund heraus (s. 124) 
S hlavou vztyčenou úprkem vyběhl z vedlejšího domu nějaký pes (S, s. 69) 
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Vliv jazykového vyjádření originálu na překlad 

Jak Levý konstatuje, vliv jazykového vyjádření originálu na překlad je přímý 

i nepřímý. "Přímý vliv původního textu se projevuje pozitivně i negativně, tj. přítomností 

neústrojných vazeb tvořených podle originálu i nepřítomností těch českých vyjadřovacích 

prostředků, jimiž jazyk předlohy nedisponoval." (Levý, 1998, s. 74) Nepřímý vliv jazyka 

originálu pak vidí Levý v tom, jak se překladatelé, zvláště ti "nadanější a teoreticky poučení", 

mnohdy až přeúzkostlivě vyhýbají určitým jazykovým prostředkům, které jsou typické pro 

jazyk originálu. Tak je např. v překladové literatuře z němčiny méně přechodníků (což je však 

v současnosti spíše dáno archaičností tohoto tvaru), ale i pasivních konstrukcí nebo 

přivlastňovacích zájmen. 

V následujících ukázkách je vidět, jaký vliv měl jazyk originálu na řešení obou 

překladatelů. Je jednoznačně vidět, že Reichmann se většinou nechává strhnout k doslovnosti 

i tam, kde by volnější řešení překladu prospělo, zatímco Skoumal přistupuje k překladu 

volněji a snaží se vyhýbat interferencím: 

durch sein allzu harmloses und unscheinbares Auftreten verdachtig wurde (s. 119) 
upadl v podezření příliš klidným a ne nápadným vystupováním (R, s. 1) 
stal se podezřelý svým příliš nevinným a nenápadným chováním (S, s. 63 - 64) 

ohne Storung aus dem Gliede konnte (s. 120) 
bez rušení mohl ze šiku (R, s. 2) 
mohl tedy nerušeně vyjet ze šiku (S, s. 65) 

Das Dorfblieb totenstill; kein Kind, kein Vogel, kein Lufihauch. (s. 123) 
Vesnice zůstala mrtvě tichá: žádné dítě, žádný pták, žádný dech vzduchu. (R, s. 3) 
Dědinka byla hrobově tichá; nikde dítě, nikde pták, nikde vánek. (S, s. 68) 

die Traumereien des Wachtmeisters er[uhren keine Hemmungen (s. 123) 
snění strážmistrovo nezakusilo překážek (R, s. 3) 
strážmistrovo snění trvalo bez překážkv (S, s. 67) 

Zde v obou případech přebírají překladatelé německou konstrukci. Přitom v češtině by 

bylo přirozenější napsat např. strážmistr mohl nerušeně snít nebo strážmistra nic nerušilo ve 

snění. 

Pro němčinu je typické častější užívání pasiva. Při převodu do češtiny pak překladatelé 

často nahrazují pasivum vazbou aktivní nebo řeší překlad jinak. Následující tabulka ukazuje, 

že oba překladatelé se snažili pasivní konstrukce omezit. Na druhou stranu se jich však 

nezbavovali za každou cenu tam, kde neznějí rušivě ani v češtině: 
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Originál Reichma~n Skou~nal 
Die Gefangenen wurden einem Zajatci byli předáni Zajatce odevzdali kaprálovi a 
Korporal und acht Gemeinen desátníku a osmi prostým osmi vojákům a poslali 
iibergeben und nach riickwarts vojákům a posláni nazad. dozadu. (s. 63) 
geschickt. (s.ll8) (s. 1) 
Der Gefreite Wotrubek wurde Svobodník V o trubek fDd. Lehce zraněného frajtra 
( .. ) ins Hauptquartier L)_poslán zpátky do Wotrubka poslali nazpět do 
zuriickgeschickt. die Gefangenen hlavního ležení( .. ), zajatci hlavního štábu( .. ), do týla 
gleichfalls nach riickwarts byli rovněž doJ2.raveni transJ2.ortovali také zajatce, 
transportiert, die Haubitze aber nazad, bryčku však vzala zato houfnici si škadrona, 
( .. ) mitgenommen. (s. 119) s sebou švadrona, ( . .) ( .. ), vzala s sebou. (s. 64) 

(s. 1) 
die Stadt Mailand von den ( .. ) tlupy( .. ) úplně opustily fDd. Milán od( . .) vojska 
Truppen vollstandig verlassen, město Milán, a jelikož také nadobro opuštěn a také 
auch von allem Geschiitz ( .. ) bylo zbaveno všeho zbaven všeho dělostřelectva 
entblo(}_twar(s.ll9) střeliva( .. ) (s. 1) ( .. ) (s. 64) 
aufwelchen noch dazu irgendein na nichž byl vylit ještě ke všemu ještě polité slizkou 
glitschiges Fett ausgegossen war nějaký kluzký tuk (s. 3) mastnotou (s. 68) 
(s. 123) 
zwischen denenfremde erbeutete mezi něž byli vsunuti mezi něž strčili ty cizí, 
Pferde eingeschoben waren koňové cizí, ukořistění ukořistěné (s. 73) 
(s. 129) (s. 5) 

Stejně jako pasivum, i používání participií a infinitivních vazeb je pro němčinu 

typické. Přímým ekvivalentem v češtině je pak přechodník. Z jasných důvodů (tedy časové 

odlehlosti obou překladů) najdeme v Reichmannově překladu více řešení pomocí 

přechodníků. Skoumal jejich užívání omezuje - překládá je vedlejšími větami apod. 

Nevyhýbá se však přechodníkům za každou cenu, jak to dnes činí mnoho překladatelů. Jejich 

používání tak přirozeně přispívá k archaizaci a vyššímu stylu celého textu překladu. 

~Origfnál Reičliman~ SkQ]llllal 
trable der Schwadron nach, ohne cválal za švadronou, cválal za škadronou; místo 
von der Vuic eine andere Antwort nedostav od Vuicové jiné odpovědi se Vuicová 
als ein verlegenes Lachen mit in odJ2.ovědinežrozpačitý s hlavou zvrácenou do týla 
den Nacken gezogenem Kopf smích s hlavou staženou do jen rozpačitě zasmála. 
mitzunehmen. (s. 122) šije. (s. 3) (s. 67) 

den Blick in der mitwandernden zrak upiav do mračna zrak zavrtaný do 
Staubwolke ver(angen (s. 122) prachu, jenž s nimi putoval postupujícího mračna 

(s. 3) prachu (s. 67) 
einen nich! mehr frischen Schritt nejeda už čerstvým krokem cvalem už ne tak křepkým 
reitend (s. 122) (s. 3) (s. 67) 
so daj3 er, die Gemeinen Hall und takže, pokynuv prostým a tak fsi!Jd. na vojíny Holla 
Scarmolin zu sich winkend, ... vojínům Hollovi a a Scarmolina, ... (s. 68) 
(s. 123) Scarmolinovi, ... (s. 3) 
Vor dem elenden, scheinbar Dospěv ubohého, zdánlivě Jen k tomu bědnému, 
verodeten Nest angelangt, befahl zpustlého hnízda, poručil napohled vylidněnému 
er (s. 123) (s. 3) hnízdu dojel, kázal (s. 68) 
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zwischen blojJgelegten Turpfosten hledě otevřenými veřejemi tak strážmistr nakukoval 
ins Innere schauend. sah der dovnitř viděl strážmistr rozevřenými veřejemi 

Wachtmeister (s. 124) (s. 4) dovnitř, místy zahlédl 
(s. 68) 

Da er nun wohl wuf}_te, dajJ sich in Věda eak dobře, že v celé Věda, že se v celé 
der ganzen Schwadron ke in švadroně nebylo žádného škadroně takový kůň 
solches Pferd befand (s. 126) takového koně (s. 5) nevyskytuje (s. 70) 
in der Erscheinung sich selber poznávate ve zjevu sebe v tom zjevení rozeoznavší 
erkennend (s.126) sama (s. 5) sám sebe (s. 71) 
lm stdrksten Galopp eine Erdwelle Strážmistr, žena se Jak se strážmistr 
hinansetzend, sah der nejsilnějším úprkem na střemhlavým tryskem dral 
Wachtmeister (s. 127) kopeček hlíny, viděl ... (s. 5) do zvlněného terénu, 

uviděl ... (s. 71) 
die vier losen Zugel in der Linken sloučiv čtyři volné otěže sevřev čtvero volných otěží 
versammelnd, den Handriemen um v levici a ruční řemen ovinuv -- v levé ruce a omotav si 
die Rechte schlang (s. 127) kol pravice (s. 5) jilcový řemínek kolem 

pravé (s. 71) 
nachdem er die nunmehr a odehnav plochou čepelí a zahnav plochou čepelí 
uberflussigen beiden Zuggdule mit oba teď zbytečné tahouny dva přebytečné tahouny 
der jlachen Klinge fórtgeiagt hatte (s. 5) (s. 72 -73) 
(s. 128) 
und indem er von den etwas a eozvednuv veliká víčka a eovy_táhnuv velká, 
schldfrigen blauen Augen die s modrých, poněkud mohutná víčka 
gro/}_en Lider hob, kommandierte ospalých očí, velel (s.5) z přiospalých modrých oči, 
er (s. 129) povele! (s. 73) 
der Rittmeister, seine Pistole ruhig rytmistr, klidně zastrkute rytmistr, klidně zasunuv 
versorgend (s. 130) pistoli (s. 6) pistoli (s. 74) 

Stylistika - výrazové zesilování u Skoumala 

Jak již vysvítá z předchozích ukázek, Skoumal často sahá po výrazech 

expresivnějších, neotřelejších, barvitějších. Je kreativnější a jeho řešení jsou často zdařilá, ale 

někdy tak dochází k určitým posunům v porovnání s originálem, především na rovině 

stylistické. Zde je ještě několik příkladů: 

in einem etwas zerstorten Morgenanzug (s. 121) 
v drobet eocuchaných nedbalkách (S, s. 66) 
v ranním, poněkud rozháraném oděvu (R, s. 2) 

Tapetentilr, durch welche sich ein beleibter, vollstdndig rasierter dlterer Mann im 
Augenblicke zuruckzog (s. 121) 
tapetovými dveřmi, jimiž v tu chvíli bral do zaiečích nětaký vyholený f20Starší tlouštík 
(S, s. 66) 
tapetovými dveřmi, jimiž té chvíle vzdaloval se tělnatý, úplně oholený starší muž (R, s. 2) 

Skoumalovo řešení využívá frazeologie, která v originálu chybí. Postarší tlouštík pak 

také zní expresivněji než německý originál. 
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Kromě výrazového zesílení zde ale dochází k jednomu zásadnímu problému -

Skoumal zde již interpretuje. Výrazem bral do zaječích čtenáři jasně říká, že se jedná 

o jakéhosi milence, který nechce být přistižen. Originál však připouští více výkladů, přičemž 

jedním z nich může být např. i ten, že se jedná o manžela Vuicové. Napovídala by tomu 

líčená idylka měšťáckého spokojeného života v útulném domku. Nikde není řečeno, že muž 

prchá, nechce být viděn apod., i když se to zároveň nedá vyloučit. Skoumal však zužuje 

čtenáři možnosti interpretace, což by se stát nemělo. 

» Vuic«, (..)»in acht Tagen riicken wir ein, und dann wird das da mein Quartier« (s. 122) 
" Vuicová, " (..) "za osm dní sem vtrhneme a potom se tady nakvartýruju, " (S, s. 66) 
"Vuicová"(..) "v osmi dnech sem vtrhneme, a pak to zde bude můj byt," (R, s. 3) 

Skoumalovo řešení nakvartýrovat se je kreativní a hodí se i k tak kategorickému 

a panovačnému výroku, jaký Lerch pronáší. Na druhou stranu věta v originále je stylisticky 

neutrální, zatímco Skoumal používá germanismu, který má v češtině negativní konotace. 

Dochází zde tedy k posunu, opětovnému výrazovému zesílení, které však v daném případě 

nemusí být na škodu. 

den Blick in der mitwandernden Staubwolke verfangen (s. 122) 
zrak zavrtaný do postupujícího mračna prachu (S, s. 67) 

nach pl6tzlich in die Taschefallenden Dukaten (s. 123) 
po dukátech zčistajasna padajících do kapsy (S, s. 67) 

schmutzige kleine Hauser, von deren Wanden der Mortel abgefallen war (s. 124) 
špinavé chajdy s opršenou omítkou (S, s. 68) 

etwas Ha/Jliches mit Kohle gezeichnet (s. 124) 
uhlem načmárány oplzlosti (S, s. 68) 

ins Innere schauend (s. 124) 
nakukoval (..) dovnitř (S, s. 68) 

schlurfien Schritte aus einem Hause (s. 124) 
prošmikly se z domu něčí kroky (S, s. 68) 

eine Frauenperson (s. 124) 
nějaká ženská (S, s. 68) 

mit schiefem Kopf und horbarem A tem gegen den Boden stierte 
kůň zůstal stát a s hlavou šikmo vysunutou funěl a hleděl vyjeveně k zemi. (S, s. 69) 

Es war eine weij3e unreine Hiindin mit hangenden Zitzen (s. 124) 
Byla to bílá zpanchartělá psice se schlíplými cecky (S, s. 69) 
Byla to bílá nečistá psice s visícími cecky (R, s. 4) 
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Als aber der Wachtmeister seine Pistole au[eines der Tiere abdrilcken wollte (s. 125) 
Když však chtěl strážmistr na jedno psisko vypálit z pistole (S, s. 70) 

ein Bursche (s. 125) 
nějaký výrostek (S, s. 70) 

die rechte Hand mit ausgespreizten Fingern gegen das Wesen vorstreckte (s. 126) 
proti té mátoze napřáhl prsty pravé ruky (S, s. 71) 

ihm starr ins Gesicht sah. (s. 129) 
civěl mu do obličeje. (S, s. 73) 

eine gewisse Art devoten, aus vieljahrigem Dienstverhéiltnisse hervorgegangenen Zutrauens 
ausdrucken mochte (s. 129) 
vyjadřoval jakousi poníženou důvěru, vyrostlou z mnohaletého vojančení (S, s. 73) 

Er hatte aber noch nicht hingeschlagen, als auch schon séimtliche Chargen und Gemeinen 
sich ihrer Beutepforde (..) entledigt hatten (s. 130) 
Ještě tam ani nežuchl, a už se šarže i vojíni šmahem ukořistěných koní zbavili (S, s. 74) 

Zdrobněliny 

Použitím zdrobnělin se Skoumal opět posunuje z neutrálního stylu do stylu 

příznakového, dodává textu na expresivitě: 

Dor[, mít halbver[allenem Glockenturm (s. 123) 
dědinka s rozpadlou zvonicí (S, s. 68) 
ves s polorozpadlou zvonicí (R, s. 3) 

V tomto případě by bylo vhodnější držet se neutrálního stylu a přeložit doslova ves, 

vesnice, neboť slovo dědinka navozuje idylickou atmosféru malebné vesničky uprostřed 

krásné přírody, zatímco zde se jedná o špinavou, zchátralou, téměř vylidněnou vesnici. Bylo 

by možné, že si Skoumal toto uvědomil a volil dané slovo právě kvůli tomu, aby zvýšil 

kontrast (pohled na vesnici zdálky se mohl jevit idylicky, strážmistra to láká do ní vjet a až 

samotný průjezd vesnicí odhaluje její ošklivost). Není tomu ale tak, protože výraz dědinka 

opakuje i dále v textu, kdy je už vesnice vylíčena ve vší své ubohosti. (Dědinka byla hrobově 

tichá, s. 68, Minul už poslední dům dědinky, s. 70, měl dojem, že mu projíždění protivnou 

dědinkou trvalo nezměrnou dobu, s. 70). 

Na jiných místech však zdrobněliny, které čeština užívá častěji než němčina, mají své 

opodstatnění. Někde je použití zdrobněliny dokonce nutné (např. příliš malá hlava nebo malý 

potok u Reichmanna opět svědčí o tíhnutí k interferencím): 
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Origin~l R~iéllml,lnn Skoum3l 
in ein dichtes Gehólz (s. 119) do hustého lesa (s. 1) do hustého lesíka 

(s. 64) 
dafi es nur ganz langsam auf den že jen zcela pomalu mohl se na že se jen pomalu nesl 
vier dunnen Beinen sich čtyřech tenkých nohách belhati na čtyřech tenkých 
weitertragen konnte (s. 125) dále (s. 4) nožkách (s. 69) 
erschien der Kopfviel zu klein jevila se hlava příliš malou hlava ( . .) vypadala 
(s. 125) (s. 4) maličká (s. 69) 
Er mufite se hr alt se in. ( s.125) By/jistě velice stár. (s. 4) Byl asi stařičkV. (s. 69) 
war auf einmal allein, am Rand byl náhle sám, na kraji malého najednou se octl sám u 
eines kleinen Baches (s. 127) {20toka (s. 5) potůčku (s. 71) 
einjunges, schónes und eitles P{erd mladý, krásný a ješitný kůň koník mladičký, krásný 
(s. 128) (s. 5) a marnivý (s. 72) 

Skoumal dále usiluje o vyšší styl např. i příznakovým slovosledem, typickým pro 
poezn: 
der Mais stand regungslos (s. 118) 
bez hnutí stála kukuřice (S, s. 63) 

nálada ne zcela obvyklá (s. 73), rozčilením nad čtyřmi šarvátkami za jediný den šťastně 
přestálými (S, s. 73) 

Archaizace 

Další tendencí Skoumalova překladu je archaizace. Reichmann samozřejmě neměl 

možnost ani potřebu k takovým prostředkům sahat, neboť překládal dílo svého současníka. 

Skoumal se pak jako překladatel ocitl v situaci, kde již dochází nejen k místnímu odstupu 

originálu od překladu, ale i k odstupu časovému. Je pak na překladateli, rozhodne-li se spíše 

modernizovat, nebo historizovat. Skoumal se přiklonil k variantě druhé. K archaizaci 

u Skoumala dochází především na lexikální rovině, což umožňuje nezatížit text natolik, aby 

se stal obtížně čtivý. Na syntaktické rovině proto dochází k archaizaci jen velmi ojediněle: 

fluchende und erbleichende Gesta/ten (s. 120) 
klnoucí a blednoucí postavy (S, s. 65) 

wie er sežne Hand diese Fliege zu scheuchen, sogleich auf den weifien, warm und kuhlen 
Nacken legen wurde (s. 121) 
jak při odhánění mouchy Sf2.0Čine dlaní na bílé, teplé i chladné šiji (S, s. 66) 

Das ausgeswochene Wort (s. 122) 
Vyřknutým slovem (S, s. 67) 

wo denn doch Fuhlung mit dem Feind sehr zu gewdrtigen war (s. 123) 
kde se rozhodně nadáli utkání s nepřítelem (S, s. 68) 
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be(ahl er dem Scarmolin (s. 123) 
kázal Scramolinovi (S, s. 68) 

durchs Zimmer gehen (s. 124) 
plouží po jizbě (S, s. 68) 

konnte. ( .. ) den weiteren Verlauf des Weges absehen. [iihlte aber in der Gangart seines 
Pferdes eine so unbeschreibliche Schwere (s. 126) 
obzíral další běh cesty, z koňova našlapování však uznamenal takovou nepopsatelnou tíži 
(S, s. 70) 

bemerkte er (s. 126) 
a tu zpozoroval (S, s. 70) 

Příklad archaizace v syntaxi 

Denn der Gedanke an das bevorstehende erste Eintreten in das Zimmer mit den 
Mahagonimobeln war der Splitter im Fleisch, um den herum alles von Wiinschen und 
Begierden schwiirte. (s. 123) 
Představa, ( .. ), byla mu ostnem v těle, od něhož se jitřilo (s. 67) 

Sémantické instrukce 
Termín sémantické instrukce je přejatý od Kathariny ReiBové. Dodržení sémantických 

instrukcí je nezbytné pro zachování významu originálu, proto je při překladu nutné zachovat 

na této rovině úplnou sémantickou ekvivalenci. Pokud v překladu dojde k nerozpoznání či 

špatné interpretaci těchto instrukcí, může dojít ke změně nebo přinejmenším ochuzení smyslu 

textu. Může se jednat např. o nerozeznání slovní polysémie či homonymie, o rozpor mezi 

termíny výchozího textu a překladu, dezinterpretaci, svévolné přidávání do textu, nebo 

naopak neopodstatněné vynechávky. Podle ReiBové musí být k posouzení sémantické 

ekvivalence brán v potaz jazykový kontext, a to mikrokontext (nejbližší okolí posuzovaného 

výrazu, jen málokdy přesahuje jednu větu) a zároveň makrokontext (větší úsek textu až celý 

text). V rámci kontextu je totiž možné vybrat z potenciálních ekvivalentů ekvivalent 

optimální. 

U obou překladatelů došlo k několika případům nerespektování sémantických 

instrukcí. Ať už se jedná o vynechání určitých slov či dokonce pasáží nebo o nesprávné 

pochopení významu jak v mikrokontextu, tak i v celkovém kontextu textu. Ve většině případů 

nešlo zřejmě o záměr, ale o nepozornost překladatelů. 

Vynechání- opomenutí 
U Reichmanna k mnohým vynecháním nedochází, souvisí to jistě s jeho tendencí 
k doslovnosti. Pouze v jednom případě vynechává překlad adjektiva nackte. O obrazném 
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významu, sexuálním podtextu této pasáže, již byla řeč výše. Vynecháním slova obnažený, 
holý tak dochází k sémantickému ochuzení: 
achtundsiebzig aufgestemmte nackte Klingen (s. 120) - na sedmdesátosm vzepřených čepelí 
(R, s. 2) 

V případě Skoumalova překladu dochází k vynecháním nebo naopak přidáním častěji - ve 
většině případů se však nejedná o zapomenutí, ale o vědomou práci s textem. Jen ve dovu 
případech zřejmě šlo o vynechání slova z nepozornosti: 
Basilikum und rote Pelargonien (s. 121)- bazalek a muškátů (S, s.66) 
Denn der Gedanke an das bevorstehende erste Eintreten in das Zimmer (s. 123) 
Představa, jak vstoupí do pokoje (S, s. 67) 

Další porušení sémantických instrukcí 

von der nach abgegebener Eskorte noch 78 Reiter zahlenden Eskadron mitgenommen. 
(s. 119) 
vzala s sebou švadrona, čítající po vydání eskortyještě sedmdesát osm jezdců. (R, s. 1) 
škadrona, po úbytku eskort pořád ještě čítající sedmaosmdesát kavaleristů, vzala s sebou. 
(S, s. 64) 

Tento posun mezi jednotným a množným číslem vznikl u Skoumala zřejmě 

z nepozornosti. Bohužel ani spojení po úbytku eskort není příliš obratné. 

Kaum hatte er hier den zweiten wei(Jgestie[elten Vorder(u(J seines Braunen in die Hohe 
gehoben (s. 121) 
Sotva vyzdvihl do výše druhou přední nohu hnědákovu, bíle obutou (R, s. 2) 
Sotva pozdvihl hnědákovi druhou bíle zafačovanou přední nohu (S, s. 65) 

Reichmann se opět drží doslovnosti, v tomto případě naprosto oprávněně, neboť bíle 

obutá noha je termín používaný v jezdectví. Skoumal však tentokrát interpretoval mylně -

nejedná se o obvázanou nohu, ale o koně s bílou holení. 

nahm hald die Stelle eines vertraulich behandelten, etwas unterwiir.figen Freundes ein, der 
Hoftratsch erzahlte (s. 122) 
brzy zaujal místo poníženého přítele, s nímž se důvěrně nakládá, jenž vyprávěl dvorské tlachy 
(R, s. 3) 
byl hned přezíraný, trochu podlézavý přítel, který shání společenské klepy (S, s. 67) 

Skoumal ne zcela pochopitelně překládá vertraulich behandelten jako přezíraný. 

Zřejmě celou větu, která líčí Lerchovy bujné fantazie, pojal volněji, jak o tom svědčí i další 

řešení, a logicky mu tak slovo přezíraný do představy zapadalo. V originále však tento 

význam chybí. 

eine faule, halbnackte Gestalt auf einer Bettstatt lungern (s. 124) 
líná, polonahá postava klábosí na pelechu (R, s. 4) 
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Zde došlo u Reichmanna k nepochopení významu slova lungern. Sémantický posun je 

o to větší, že pár vět předtím se mluví o vesnici, která zůstala hrobově tichá. Tím, že 

Reichmann nechává její obyvatele promlouvat, není zde již cítit tak stísněná atmosféra, jako 

by Lerch projížděl vesnicí mrtvých, jako je tomu v originále. Celému obrazu tím ubírá na síle. 

abgerissener Rock von geblumter Seide schleppte im Rinnsal (s. 124) 
její špinavý, roztrhaný kabát z květovaného hedvábí ploužil se struhou (R, s. 4) 

Reichmann zde překládá Rock jako kabát. Tento význam slovo Rock skutečně má, ale 

v daném mikrokontextu se bezpochyby jedná o sukni. 

den fettig gldnzenden Lockenbund bewegte, der ihr unter einem a/ten Strohhute in den 
entbloj3tem Nacken hing (s. 124) 
povíval mastně lesklý drdol, zpod starého slaměného klobouku padající na obnaženou šiji 
(S, s. 68) 

Zde Skoumal dosti nelogicky překládá Lockenbund jako drdol. Do věty se tento 

překlad nehodí tím spíš, že jí padal na obnaženou šiji, jasně se tedy jedná o pramen vlasů. 

Stejně tak v následující ukázce překládá Windspiel jako ratlik, i když se jedná o chrta. Chrt je 

přitom symbolem útlého těla a obraz chrta s odulým tělem vzbuzuje o to větší odpor, než 

když se jedná o ratlíka neurčitého vzhledu. 

ein lichtgelbes Windspiel von so aufgeschwollenem Leib, daj3 es nur ganz langsam auf den 
vier dunnen Beinen sich weitertragen konnte (s. 125) 
světle žlutý ratlik s trupem tak odulým, že se jen pomalu nesl na čtyřech tenkých nožkách 
(S, s. 69) 

jeder von den dort sitzenden Tausend[u/3en und Asseln milhselig vorbeischob (s. 126) 
každá ze stonožek a berušek tam sedících klopotně se sunula (R, s. 5) 

Podobné nepřesnosti jako Skoumal se dopouští i Reichmann, když překládá Assel jako 

beruška. Hofmannsthalova zvířecí symbolika je tématem sama pro sebe, zabývala se jí např. 

Renate Boschenstein ve studii Tiere als Elemente von Hofmannsthals Zeichensprache. Zde 

upozorňuje právě i na různý hmyz, jako jsou stonožky, sviňky, které v Hofmannsthalových 

dílech symbolizují ošklivost. A to je i případ v této novele. Proto zde změna rozhodně není na 

místě. 

K vůli přehlédnutí Reichmann nesprávně překládá o jichž bílé listí (R, s. 5), kde 

v originálu stojí an deren weichen Bldttern (s. 128). 
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stieg ein bestialischer Zorn gegen den Menschen da vor ihm auf, der ihm das Pferd 
wegnehmen wollte, ein so entsetzlicher Zorn iiber das Gesicht, die Stimme, die Haltung und 
das ganze Dasein dieses Menschen (s. 129- 130) 

se zvedl zvířecí hněv na toho člověka tady před ním, který mu chce vzít koně, tak strašlivý 
hněv mu stoupl do tváře, do hlasu, do chování, do celé bytosti (S, s. 74) 

Ve výše uvedené větě Skoumal správně nerozeznal vazbu Zorn auf j-n/iiber etw 

haben, a to i přesto, že mu na konci věty napovídá genitiv dieses Menschen. Reichmann 

překládá správně: 

vyrazila zvířecká zlost na toho člověka zde před ním, jenž mu chtěl odníti koně, tak děsná zlost 
na obličej, hlas, chování i celé bytí tohoto člověka (R, s. 6) 

Makrostylistika 
Skoumalův překlad zachovává naprosto přesně členění na odstavce, zatímco 

Reichmannův překlad je poznamenán médiem, ve kterém byl uveřejněn. V časopise hraje roli 

i prostor, který je textu vyhrazený, proto u Reichmanna někdy nejsou dodržené odstavce, 

které však u Hofmannsthalových textů hrají významnou úlohu, dá se říct, že co odstavec, to 

možná kapitola- každým odstavcem se vyprávění posouvá do své další fáze. Např. spojením 

kratšího odstavce s odstavcem následujícím na str. 3 Reichmannova překladu se stírá jasný 

významový předěl a začátek další části příběhu splývá s částí předchozí. Naopak někdy 

dochází k rozdělení textu do více odstavců, jako např. při líčení průjezdu vesnicí. Ta tvoří 

u Hofmannsthalajedenjediný odstavec, zatímco u Reichmanna je rozdělena do odstavců tří. 

Také rozdělení povídky na dvě části, které vyšly postupně ve dvou číslech časopisu 

Světozor, bylo provedeno násilně uprostřed odstavce. Na druhou stranu je vidět snaha, 

přerušit příběh efektně, v napínavém místě (Vesnice zůstala mrtvě tichá: žádné dítě, žádný 

pták, žádný dech vzduchu. R, s. 3), aby byl čtenář napnutý, jak příběh bude pokračovat. 

Tyto zásahy však není možno přičítat překladateli, ale spíše editorovi či nakladateli. 

Suprasegmentální prostředky 
V originálu nehrají suprasegmentální prostředky žádnou významnější úlohu -

vyskytují se jen uvozovky, ovšem v naprosto běžných situacích, např. die Trompeten der 

Eskadron "Attacke" bliesen (s. 127), Nachdem er das "zwei" gezahlt hatte (s. 129). V prvním 

případě oba překladatelé uvozovky nezachovávají, protože v češtině by na tomto místě nebyly 

vhodné, a volí české úsloví troubit k útoku: polnice švadrony troubily ( .. ) k útoku (R, s. 5), 

zatroubily polnice škadroně k útoku (S, s. 71) V dalších případech čeština uvozovky používá 

stejně, takže i překladatelé je ponechávají. 
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Zajímavá je obrazová příloha doprovázející Reichmannův překlad v časopise Světozor. 

Novela v něm vyšla na konci roku 1914, kdy již zuřila první světová válka, a tak téma 

povídky zapadalo do válečného kontextu. Text je tak doplněn o pět fotografií s popisky. 

Kromě první (Motiv z přístavu v Ostende, s. 1) se všechny vztahují k válce: Zahrazená cesta

malicherná dnes překážka, která značí pouze, že tudy šel nebo půjde nepřítel, s. 2, Vypálený 

statek ve Východním Prusku, s. 3, Tábor se stany a polní pekárnou, s. 4. Na samém konci 

povídky je pak v souladu s tragickým Lerchovým koncem vyfotografován hrob a u něj 

několik vojáků: Hromadný hrob čtrnácti německých vojínů- jména jejich napsána na kříži

při cestě z Brusselu do Mecheln., s. 6. 

Tato obrazová příloha jasně ukazuje, jak text a jeho interpretace závisí na místě a času 

vzniku či uveřejnění. Ač překladatel nijak text neaktualizuje ani nelokalizuje, přesto vyznívá 

v kontextu 1. světové války trochu jinak než originál. čtenář si všímá především motivů 

aktuálních, tedy války, smrti a zkázy a vidí příběh jednoznačněji. Kdyby došlo k uveřejnění 

tohoto překladu o rok či dva dříve, nebylo by jeho vyznění tolik aktuální, jako v roce 1914. 

Gramatické instrukce 
U obou překladů nedochází ke gramatickým chybám, kromě dvou výjimek, kdy 

u Skoumala chybí čárka a u Reichmanna je zaměněno i za y - v obou případech se však může 

jednat i o nechtěný překlep: 

... erfiillte ihn das Bewuj3tsein der heute bestandenen Gefechte und anderer Gliicksfalle von 
oben bis unten, so da/3 er ihren Kopfmit schwerer Hand nach vorwarts driickte (s. 121-122) 
... ale v tu chvíli ho od hlavy k patě zaplavilo vědomí dnešních pře stálých šarvátek a šťastných 
náhod a tak jí těžkou rukou přitlačil hlavu dopředu (S, s. 66) 

bílého syváka (R, s. 5) 

Tato gramatická chyba vznikla zřejmě překlepem, neboť předtím překladatel 

několikrát správně napsal sivák. 

Častějším problémem je výskyt překlepů v obou překladech. Někdy jsou zcela 

bezvýznamné, jindy však mění i samotný smysl sdělení, jako v následujícím případě. Pak se 

jedná o problematiku související zároveň se sémantickými instrukcemi: 

gegen Lodi und die Addabriicke (s. 123) 
k lodi a mostu přes Addu (R, s. 3) 

čtenář zde může kvůli překlepu nabýt mylného dojmu, že vojsko se má nalodit. 

Přispívá k tomu i přítomnost řeky - možná právě proto korektor považoval původní velké 

písmeno za chybu a sám provedl chybnou opravu. 

71 



Unter einer Tiirschwelle zur Linken (s. 124) 
Od prachu vlevo (S, s. 69) 

bílá zpanchartělá psice (S, s. 69) 

Buď se jedná o překladatelův idiolekt, nebo o překlep, nemající však vážnější 

následky. 

das Geschiitz von den sechs Mannschaften zur Seite schleppen und in ein (..) kleines 
Sumpfwasser versenken liej3 (s. 128) 
tělo dal šesti muži odvléci stranou a ponořiti do malé bařiny (R, s. 5) 

Český čtenář Reichmannova překladu dostává díky překlepu naprosto odlišnou 

informaci, která má navíc až morbidní ráz. V originálu kyrysníci do bažiny hází dělo, které 

berou z bryčky, v překladu pak v bařině mizí čísi tělo. 

4. 2 DAS ERLEBNIS DES MARSCHALLS VON BASSOMPIERRE 

4.2.1 Vznik novely a její interpretace 

Další z Hofmannsthalových raných novel vznikla rok po vydání Reitergeschichte, tedy 

roku 1900. Byla uveřejněna v tomtéž roce ve vídeňských novinách Die Zeit. Na rozdíl od 

Reitergeschichte se však nejedná o novelu původní, nýbrž o zvláštní druh přepracování cizí 

předlohy. Jak podotýká Rolf Tarot, Hofmannsthala mohla přimět ke zpracování tohoto 

námětu jeho záliba v otevřenosti, nevysvětlitelnosti konce. Samotný příběh pochází z Pamětí 

(Mémoire contenant ťhistoire de ma vie), které po sobě zanechal maršál Bassompierre 

(1579-1646), hrdinný válečník a dobyvatel ženských srdcí z dob Jindřicha IV. a Ludvíka 

XIII. V roce 1794 pak tento příběh přeložil do němčiny Goethe a mírně upravený ho vydal ve 

sbírce novel Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Hofmannsthal pak příběh rozšiřuje 

o nové pasáže, podrobné líčení atmosféry, bohatou metaforiku, zvýrazňuje jednotlivé postavy 

a detaily, takže nakonec je vyprávění asi čtyřikrát delší. Přitom se však nejedná jen o úpravy 

povrchního rázu, ale změnami dodává Hofmannsthal novele hloubku, mění anekdotu 

o podivuhodném milostném setkání maršála a krásné kramářky v hlubší symbolický příběh 

o lásce a smrti. Jak Alewyn podotýká, "er hat dem schonen Weiblein Goethes (und 

Bassompierres) ein Gesicht und eine Seele geschenkt, und er hat ihr einen Mann gegeben, 

der ihrer wlirdig ist. Er hat die Lichter verstarkt und die Schatten, die Lust und das Grauen, 

und hat damit der halb galanten, halb makabren Anekdote der Ůberlieferung Farbe und Tiefe 
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gegeben". (Aiewyn, 1967, s. 87) Proto by bylo nesprávné tvrdit, že se jedná o pouhé 

"převyprávění". Kari Kraus např. informoval čtenáře časopisu Fackel následovně: "Das kurze 

Geschichtchen, das Goethe den Memoiren des Marschalls von Bassompierre nacherzahlt hat, 

ist ein Canevas, in den Herr Hofmannsthal seine pompose Stickerei hineingearbeitet hat." 

(Kraus, 1900, s. 20) Jak ale Tarot podotýká, vypráví Hofmannsthal příběh z nového pohledu 

a odchylky od předlohy svědčí o jeho vlastním záměru. "Nicht ausreichend ware es, diese 

Intention lediglich in der Schaffung von "Dunstkreis und Atmosphare" erblicken zu wollen." 

(Tarot, 1970, s. 305) Také Manfred Schunicht, jakož i další, tvrdí: "In der Bearbeitung der 

Novelle ( ... ) ist ein durchaus eigenes Werk Hofmannsthals zu sehen." (Schunicht, 1965, 

s. 290) Přesto Hofmannsthal raději na konci povídky uvádí zdroj, aby se tak vyhnul dalšímu 

nařčení z plagiátorství, jako v případě prvního vydání, kde zdroj neuvedl. 

Stručný obsah 

Podobně jako Reitergeschichte, i tato novela vypráví záhadný příběh končící smrtí, 

který ve čtenáři vyvolává mnoho nezodpovězených otázek. Děj se dá rozdělit do šesti nestejně 

dlouhých částí, které odpovídají tomu, na co kladl Hofmannsthal v příběhu důraz. Maršál si 

všimne v Paříži kramářky, která mu pokaždé, když tudy projíždí, dává najevo svou přízeň. 

Jednoho dne pověří sluhu, aby zařídil setkání s touto mladou ženou, a ten domluví schůzku na 

příští večer u jedné kuplířky. Maršál stráví s touto záhadnou kramářkou noc plnou vášně 

a ukáže se, že tato žena je mu plně odevzdaná, že však rozhodně není zvyklá na podobná 

setkání, že považuje setkání u kuplířky téměř za znesvěcení své lásky k maršálovi, a že se 

s ním tedy chce znovu setkat za dva dny jinde, v domě své tety. Tato druhá část, líčící jejich 

setkání, představuje v Bassompierrových pamětech i u Goetha jen několik řádek, zatímco 

u Hofmannsthala je tato pasáž rozpracovaná, takže je stejně dlouhá jako všechny ostatní části 

dohromady. Maršál nejprve bere jejich setkání jako jedno ze svých mnoha milostných 

dobrodružství, postupně však začne propadat stejné vášni jako kramářka, a tak se ji již 

druhého dne snaží vyhledat, aby s ní prohodil alespoň pár slov. Obchod je však zavřený 

a škvírou v okenicích vidí uvnitř jen urostlého vznešeného muže, který si povídá zřejmě sám 

se sebou a pod lampou si starostlivě prohlíží ruce. Čtvrtá část líčí, jak maršál tráví další den 

v netrpělivém očekávání, nesoustředí se na běžné záležitosti dne, nezajímá ho ani vyprávění 

o všudypřítomném moru, který všechny děsí. Žije jen představou nadcházejícího setkání se 

svou kramářkou a v určenou hodinu přichází kjejím dveřím. Slyší uvnitř hlasy, ale ani to mu 

nezabrání, aby se se svou milou setkal. Když však vtrhne dovnitř, najde několik mužů, kteří 

pálí uprostřed pokoje slámu a oškrabávají ze zdi omítku, a na stole spatří dvě zahalené 
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mrtvoly, ženu a muže. Otřesený Bassompierre vyběhne z domu a již dalšího dne opouští 

Paříž. Poslední, šestou část, tvoří pouhé dvě věty, ve kterých se čtenář dozví, že se maršál 

znovu vrací do Paříže a marně se snaží zjistit něco o své záhadné milence. Nikdo mu však 

není schopen o ní ani jejím muži už nic povědět. 

Čtenáři, stejně jako maršálovi, tak zůstávají pohnutky této ženy, stejně jako její 

identita a objasnění jejího tragického osudu utajeno. Čtenáře však jistě zaujme, na rozdíl od 

Bassompierra, který veškerá předznamenání smrti nechává nepovšimnuta, symbolika spojující 

lásku a smrt. Hofmannsthal do povídky uvádí motivy temnoty a ohně, stínu a žáru. Ačkoli se 

tyto motivy objevují vždy v realistické situaci, přece se stávají mnohoznačnými a jasně spolu 

souvisejí - oheň a žár vášně se mění v oheň ničící a usmrcující. Novela tak představuje 

"ein Beispiel fůr Hofmannsthals enthlillende und zugleich verbergende, rein psychologisch 

nicht zu dechiffrierende Symbolkunst." (Kindlers Neues Literaturlexikon, 1990, s. 997) 

Zajímavé je povšimnout si změn, které Hofmannsthal v porovnání s Goethovou verzí 

činí. Jak již bylo řečeno, např. se detailněji zabývá některými postavami- tak dává sluhovi, 

který sjednává schůzku, jméno a lidský rozměr, v příběhu se objevuje postava kuplířky, která 

něco "hučí" do kramářky, když se Bassompierre objeví ve dveřích. Hofinannsthal nechává 

ožít postavu kuplířky zřejmě proto, aby posílil kontrast mezi "čistým" úmyslem mladé 

kramářky, jejíž počínání je vedeno jistotou, že Bassompierre je ten pravý, a "nečistým" 

místem, kde se setkání odehrává. Napovídá tomu věta, která o kramářce říká: "mit einer 

Bewegung ihres Kopfes sich wie auf Meilen von der widerwartigen Alten entfemt hatte". 

(s. 132) Další postavou, která se na rozdíl od Goethovy verze ve vyprávění nově objevuje, je 

kramářčin muž, kterého Bassompierre vidí skrze škvíru v okenicích. Není to však nějaký 

tlustý postarší chlapík nebo vyzáblý stařík, jak si ho Bassompierre představoval, ale naopak 

velmi urostlý, vznešený, sympatický muž. Zde opět posiluje Hofmannsthal fatálnost 

kramářčina jednání - nevybočuje ze svého dosavadního života jen z nespokojenosti 

v manželství, nevede ji k tomu jen touha po rozptýlení, ale osudová nutnost. Jak podotýká 

Schunicht: "lhn verlaBt die schone Kramerin schwerlich um eines nichtigen Abenteuers 

willen. Sie bricht auf, als sie den Menschen erblickt, in dem sie ihre Erfůllung zu finden hofft. 

Es ist der gleiche Drang zu einer Ausweitung des leh, dem auch der Wachtmeister Lerch 

verfallen war. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Novellen liegt darin, daB 

die Kramerin nicht Traumen und Wunschbildem folgt, sondem auf unerhorte Weise 

die Wirklichkeit zu verandem und zu wandeln scheint." (Schunicht, 1965, s. 290) 
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Kramářčinu náklonnost však Bassompierre zprvu chápe jako lásku jakékoli jiné ženy, 

kterou kdy potkal. Toto milostné dobrodružství je pro něj jen jedním z mnoha, o ženu a její 

pohnutky se nezajímá. Celodenními událostmi je tak unaven, že kramářku vnímá jen velmi 

povrchně a dokonce ji v určitou chvíli zaměňuje za jednu ze svých četných milenek. 

V Bassompierrových pamětech, jakož i u Goetha také jeho vztah ke kramářce na této úrovni 

zůstává. Ne však u Hofmannsthala. Ve chvíli, kdy Bassompierre náhle v noci procitá, dochází 

ke zlomu. Richard Alewyn upozorňuje na to, že je tento obrat dán jedinou větou: "Nun sah 

ich erst recht, wie groB und schon sie war." (s. 134) A na změnu čtenáře upozorní i jeden 

gramatický jev. Bassompierre nejdříve mluví o sobě, svém ,já" a o "ní". Najednou se však ve 

vyprávění objevuje zájmeno "my": "daB der Feuerschein Uber uns hinschlug, wie eine Welle, 

die an der Wand sich brach und unsere umschlungenen Schatten jah emporhob und wieder 

sinken IieB." (s. 134) Teprve postupně si Bassompierre uvědomuje výjimečnost této ženy 

a lásky, kterou mu nabízí, zvláště, když mu přísahá na svou smrt, že nikdy nikoho jiného 

neměla, než svého muže a jeho. Také její stydlivost napovídá tomu, že se nejedná 

o lehkovážnou ženu. Chce se s ním znovu sejít, za žádnou cenu však na stejném místě; sem 

přišla jen kvůli němu: "leh weiB recht gut, daB ich um deinetwillen in ein schandliches Haus 

gekommen bin; aber ich habe es freiwillig getan, weil ich mit dir sein wollte, weil ich jede 

Bedingung eingegangen ware. Aber jetzt kame ich mir vor, wie die letzte niedrigste 

StraBendirne, wenn ich ein zweitesmal hierher zurlickkommen konnte. Um deinetwillen hab' 

ich's getan, weil du fůr mich der bist, der du bist, weil du der Bassompierre bist, weil du der 

Mensch auf der Welt bist, der mir durch seine Gegenwart dieses Haus da ehrenwert macht!" 

Domlouvá se tedy s Bassompierrem na setkání v domě své tety, který mu přesně popíše. 

Od té doby se v maršálovi rodí čím dál větší netrpělivost, aby kramářku znovu uviděl, 

není schopen se soustředit na běžné záležitosti všedního života. Když se konečně svým citem 

blíží citu kramářčinu, je však už pozdě. To je také jedna z možných interpretací závěru novely 

- to, že kramářčina láska nebyla opětována od samého počátku, že si Bassompierre 

nezasloužil její vášnivou náklonnost a odevzdanost, která ji přiměla vybočit ze spořádaného 

života, mohlo být příčinou její náhlé smrti. 

Příznačné pro Hofmannsthalovu novelu je také stálé připomínání moru, který obchází 

krajem, a tudíž i předznamenání konce novely, který přináší smrt. Je to jeden z motivů, který 

Hofmannsthal oproti Goethově verzi znásobuje, táhne se příběhem téměř jako jeho leitmotiv. 

Nejdříve na mor upozorňuje Bassompierrův sluha, když mu zařizuje schůzku u kuplířky a radí 

mu, aby si přinesl vlastní matrace a lůžkoviny z domova. Druhé "varování" se objevuje ve 

chvíli, kdy se k ránu milenci loučí a kolem oken prochází dvě mužské postavy s lucernou 
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a vrzající kárkou. V tu chvíli také Bassompierre sahá po jablku, které společně s kramářkou 

snědí. Je to již jablko druhé. Jistě se zde, především u prvního jablka, které Bassompierrovi 

kramářka nabízí, jedná o narážku na Starý zákon, na prvotní hřích, zároveň se však Alewyn 

ptá: "1st es noch der Apfel der Liebe oder vielmehr der der Erkenntnis?" (Alewyn, 1967, 

s. 89). A stejně tak Kunz podotýká, že "das Essen des Apfels - nun nicht Symbol 

der Vereinigung, sondern des Erkennens - und diese Nahe des Todes korrespondieren". 

(Kunz, 1977, s. 112) Další zřejmou narážkou na přítomnost moru, kterou však Bassompierre 

jako by nebral na vědomí, je obraz muže, kterého maršál pozoruje škvírou v okenici, jenž si 

prohlíží prsty na rukou "mit Aufmerksamkeit, ja mit finsterer Strenge" (s. 139). O několik 

řádek dále pak Hofmannsthal mluví o tom, jak Bassompierre nezúčastněně naslouchá 

rozhovorům o moru, který stále víc zamořuje město, a zároveň se tu objevuje jasná paralela 

týkající se prohlížení rukou, která tak objasňuje, co a proč kramář sám doma dělal: "aus allen 

diesen Edelleuten brachte man kein anderes Wort heraus als dergleichen Erzahlungen von 

dem schnellen Verscharren der Leichen, von dem Strohfeuer, das man in den Totenzimmern 

brennen mlisse, um die giftigen Dlinste zu verzehren, und so fort; der Albernste aber erschien 

mir der Kanonikus von Chandieu, der, obwohl dick und gesund wie immer, sich nicht 

enthalten konnte, unausgesetzt nach seinen Fingernageln hinabzuschielen, ob sich an ihnen 

schon das verdachtige Blauwerden zeige, womit sich die Krankheit anzuklindigen pflegt." 

(s. 140) Kunz se ptá, proč Hofmannsthal oproti předloze tolikrát předznamenává tragický 

konec a má za to, že tím Hofmannsthal chce podtrhnout tragičnost a především 

nevyhnutelnost tragického osudu. Zároveň tíživá přítomnost moru dodává povídce temnost, 

dává čtenáři tušit již od začátku nebezpečí, ačkoli neví, co přesně se stane. 

Dalším významným prvkem novely je metaforika ohně, o které byla řeč již na začátku. 

Alewyn upozorňuje na to, že celá scéna nočního setkání Bassompierra s kramářkou je spojena 

se září ohně, vše, co se děje, nám odhaluje oheň: "Was wir davon sehen, verdanken wir dem 

Feuerbrand im Kamin, der die Gestalten der Liebenden und ihr stummes Tun beleuchtet, und 

der mit seinem wechselnden Auflodern und Niedersinken die Phasen der Leidenschaft 

begleitet und bezeichnet, bis das letzte Scheit noch einmal aufgeflammt und endgliltig und 

unwiderruflich erloschen ist." (Alewyn, 1967, s. 88) Když oheň dohasíná, končí také magická 

noc a nastupuje neúprosný den. Oheň se pak znovu objevuje v závěrečné části novely, když 

Bassompierre čeká před kramářčiným pokojem. Jestliže ale poprvé byl oheň symbolem vášně, 

zde představuje oheň smrt, která nemilosrdně pohřbí všechny tužby a vášně. Maršál vidí 

oknem oheň a připomíná mu to noc jejich prvního setkání. To, co však uvidí, je "die makabre 

Travestie der Liebesnacht seiner Erinnerung und seiner Erwartung: Zwei nackte Gestalten 
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nebeneinander ausgestreckt, ein Mann und eine Frau, und an der Wand ihre bewegten 

Schatten. Aber alle Zeichen haben sich verkehrt: das Feuer ist der Brand verpesteten 

Bettstrohs, die Nackten sind zwei Tote und sie sind Mann und Frau, und das Liebesgemach ist 

die Todeskammer, die die getrennten Gatten wieder vereint hat und den Liebhaber 

ausschlieBt." (Alewyn, 1967, s. 93) 

Co se týče interpretace této novely, je snad ještě nejednoznačnější než v případě 

Reitergeschichte. Je to dáno i faktem, že vše vidíme jen z perspektivy vypravěče, tedy 

maršála de Bassompierra, a vše, co zůstává skryto jemu, zůstává skryto i čtenáři. Tak jako on, 

ani my se tedy nedozvíme, zda byl muž, kterého žaluziemi Bassompierre viděl, skutečně 

kramářčin manžel, ani nevíme, proč byl obchod zavřený, jestli zde vůbec existuje souvislost 

s morem a konečně, i dvě mrtvoly, které maršál na konci vidí v pokoji, kde se měl 

s kramářkou sejít, nemusí nutně být mrtvoly kramářky a jejího manžela. To vše jsou pouhé 

dohady. A tak i Alewyn místo odpovědí klade otázky: "Sollen wir uns auBer symbolischen 

Verknlipfung von Liebe und Tod auch eine kausale vorstellen? Sollen wir es so verstehen, 

da/3 sich die Kramerin in der Liebesnacht in dem schlechten Hause den Tod geholt hat? Da/3 

sie damit fůr ihre Liebe ihr Leben aufs Spiel gesetzt und verloren hat? Da/3 sie ihren Mann mit 

sich in das gleiche Schicksal gerissen hat und da/3 der Marschall nur durch ein Wunder 

verschont bleibt? Oder hat sie den Pestkeim schon vorher in sich getragen und war 

der Ůberschwang ihrer Hingabe schon eine Folge davon und ein Vorbote ihres Todes? ( ... ) 

Oder ware ihre Leidenschaft liberhaupt nichts gewesen als die Lust am Untergang? ( ... ) Aber 

ist dieser Tod denn ein Liebestod? Und ist er tiberhaupt ein sch6ner und nicht ein grausiger 

Tod? 1st er dann also eine Strafe fůr einen Fehltritt und ein Widerruf, wie der Tod 

des Wachtmeisters in der Reitergeschichte?" (Alewyn, 1967, s. 94) Kunz pak vidí možnost, 

že smrt kramářky je následek jejího naplnění- jen jednou jí byla dopřána opravdová láska, 

noc s Bassompierrem byla vrcholem a shrnutím celého jejího života. (Kunz, 1977, s. 291) 

Sám ale podotýká, že s jistotou nelze tvrdit nic, protože vypravěč to čtenáři neumožňuje. 

"Alle Fragen, die alein auf den Inhalt dieser Novelle gerichtet sind, stoBen unabanderlich 

ins Leere. Auch die Ratselhaftigkeit dieses Erzahlschlusses liegt in der besonderen 

Erzahltechnik Hofmannsthals begrlindet, im «Erlebnis des Marschalls von Bassompierre» 

in der durch die Quellen vorgegebenen Erzahlperspektive." (Kunz, 1977, s. 291-292) 
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4.2.2 Translatologická analýza originálu 

Z obsahového hlediska je novela rozdělena do šesti nestejně dlouhých částí, formálně 

však nejsou odlišeny (např. členěním na kapitoly). Stejně jako u Reitergeschichte zde hraje 

významnou roli členění na odstavce, které by mělo být v překladu rozhodně zachováno. 

I syntax hraje podobně významnou úlohu. Opět se vyskytují velmi dlouhá souvětí, 

často komplikovaně stavěná, se vsuvkami oddělenými pomlčkou, případně závorkou. Navíc 

Hofmannsthal používá četné středníky a dvojtečky. Středníky umocňují samostatnost 

a důležitost jednotlivých vět. Dvojtečky plní pak většinou funkci logické spojky nebo uvozují 

přímou i nepřímou řeč. Stejně jako u Reitergeschichte, i zde občas vystřídá dlouhá souvětí 

krátká věta, která má pak o to zásadnější význam, jako např. Dann wandte sie sich, ihr 

Gesicht funkelte von Flammen und Freude, mit der Hand rif3 sie im Vorbeilaufen einen Apjel 

vom Tisch und war schon bei mir, ihre Glieder noch vom frischen Anhauch des Feuers 

umweht und dann gleich aufgeldst und von innen her von stiirkeren Flammen durchschilttert, 

mit der Rechten mich umfassend, mit der Linken zugleich die angebissene kiihle Frucht und 

Wangen, Lippen und Augen meinem Mund darbietend Das letzte Scheit im Kamin brannte 

stiirker als alle anderen. (s. 134) Jak je z této ukázky vidět, také v této novele umí 

Hofmannsthal pomocí stavby vět vytvářet dojem překotnosti, rychlého sledu událostí, který je 

typický pro novelistickou tvorbu. V následující ukázce toho dosahuje např. opakováním 

spojky und a nevětnou výpovědí, která navíc přispívá k expresivitě: Und indem sie die Augen 

schlof3, als ob ihr schwindelte, warf sie den Kopf zurilck, breitete die Arme aus und umjing 

mich, und war gleich wieder aus meinen Armen und in die Kleider eingehilllt, fremd und 

ernst, und aus dem Zimmer,· denn nun war vdllig Tag. (s. 138) V textu se vyskytují také 

oblíbené syntaktické triády, typické pro umělecký styl: Ihr Betragen .fiel mir auf, ich sah sie 

gleichfalls an und dankte ihr sorgfaltig. (s. 131 ), Als sie vorilber waren, stand ich auf, sehlo fl 
den Laden und zilndete ein Licht an. (s. 135) Z výše uvedených příkladů je také jasně vidět 

další aspekt, a sice že celý text je díky syntaxi velmi rytmicky propracovaný. Vidíme tedy, že 

syntaktické prostředky hrají v textu významnou úlohu, přispívají k expresivitě textu, a cílem 

překladu by tedy mělo být tyto prostředky ve stejné míře zachovat. 

Celý příběh je vyprávěn v ich-formě, která způsobuje, že čtenář vidí vše, co se děje, 

pouze očima hrdiny. Nedozvídá se nic navíc a stejně jako Bassompierre je udržován 

v nevědomosti a neklidu. Perspektiva vypravěče neumožňuje, aby viděl dění z pohledu své 

milenky nebo z pohledu někoho třetího. Kromě ich-formy se však vyskytuje, na rozdíl od 

Reitergeschichte, i řeč přímá. V celé novele však jen několikrát, takže čtenáře jakoby svým 

náhlým zjevením překvapí, a nabývá tak silnějšího účinku. Je o to nečekanější, že 
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v nejdůležitější části příběhu, líčící setkání Bassompierra s kramářkou, se objevuje až na 

konci této pasáže - celou dobu čtenář postavy jen "vidí", ale "neslyší". A pokud už spolu 

Bassompierre s kramářkou komunikují, čtenář přesto kramářku "slyší" jen v řeči polopřímé, 

tedy reprodukovaně: Sie antwortete mir: Da.fi sie es gewijJ sehnlicher verlange als ich; wenn 

ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmdglich; denn nur in der Nacht vom 

Sonntag auf den Montag konnte sie mich wiedersehen. (s. 135) Navíc je příznačné, že přímou 

řečí nechává autor promlouvat jen kramářce a sluhovi, nikoli však Bassompierrovi. 

Na rozdíl od Reitergeschichte, kde je příběh vyprávěn v er-formě, by se mohlo zdát, že 

vyprávění v ich-formě neumožňuje takovou míru obraznosti. Jak upozorňuje Schunicht: 

"Diese Fiktion des engagierten Berichterstatters aber schafft eine Erzahlperspektive, 

die die Gestaltungsmoglichkeiten des Bildgeschehens grundsatzlich ausschlieBt. ( ... ) 

Der Erzahler i st gezwungen, sich mit der Benutzung von Metaphern und V ergleichen 

zu begnligen. Zwar verlegt Hofmannsthal in Analogie zum Bildgeschehen der beiden frliheren 

Erzahlungen in dieser Novelle das Unsagbare einer vieldeutigen Begebenheit in eine 

einheitliche, die gesamte Novelle durchziehende Metaphorik, die ihren AnlaB, den bloBen 

V ergleich, fast vergessen laBt. A ber die Grenzen dieser Metaphorik sind nicht zu Ubersehen. 

Die Metapher vermag nur das Tatsachliche des auBeren Geschehnisablauf zu verdeutlichen, 

bestenfalls die Erlebnisweise Bassompierres zu spiegeln. Das Geheimnis der sch6nen 

Kramerin aber ware nur in den Tropen eines Bildgeschehens zu entschllisseln, wie es 

der Dichter in seinen frliheren Erzahlungen aufgebaut hatte." (Schunicht, 1965, s. 292) Text 

tedy rozhodně není čistě dějový, vyprávěný přímočaře bez jakékoli obraznosti. Naopak, 

Hofmannsthal opět ukazuje, že je mistrným vypravěčem, který umí vytvořit potřebnou 

atmosféru. Oproti první části, která skutečně zpočátku vypadá jako čisté vyprávění, se ve 

stěžejní části příběhu, líčící setkání Bassompierra s kramářkou, již prolínají pasáže dějové 

s částmi popisnými, obraznými. Hofmannsthal zde využívá četných metafor a přirovnání a je 

jasně cítit, že příběh psal básník. Jak poznamenává Jaroslav Kudrna, v Hofmannsthalových 

novelách hraje velmi důležitou roli vizuální složka. "Jenom okem se lze ještě přiblížit 

k významům, vyjevovaným v oddělených věcech. Jenom pohyb, gesto, výraz tváře mají 

v těchto povídkách hodnotu výpovědi." (Kudrna, 1981, s. 33) To, co Kudrna poznamenává, je 

velmi důležité - Hofmannsthal nenechává své postavy téměř mluvit, čtenář se dozvídá o tom, 

co se děje, jen skrz popis, celý výjev si může díky němu promítat před očima jako němý film. 

Hofmannsthal neřekne, že kramářka byla neklidná, nebo vystrašená, ale popíše situaci 

následovně: Sie bog sich zuriick und he.ftete ihre Augen mit aller Macht auf mein Gesicht; 

ihre Ke hle zuckte, etwas driingte sich in ihr herauf und quoll bis an den Rand der Lippen vor: 
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Es wurde kein Wort daraus, kein Seufzer und kein Kuj3, aber etwas, was ungeboren a/len 

dreien glich. (s. 135) Poetiku Hofmannsthalova jazyka umocňují zmíněné četné metafory, 

ukázkou může být popis příchodu jitra: Wir setzten uns auf und wuj3ten, daj3 nun der Tag da 

war. Aber das da drauj3en glich keinem Tag. Es glich nicht dem Aufwachen der Welt. Was da 

drauj3en lag, sah nicht aus wie eine Straj3e. Nichts einzelnes liej3 sich erkennen: es war 

einfarbloser, wesenloser Wust, in dem sich zeitlose Larven hinbewegen mochten. Von 

irgendwoher, weither, wie aus der Erinnerung heraus, schlug eine Turmuhr, und 

eine feuchtkalte Luft, die keiner Stunde angehdrte, zog sich immer starker herein, daj3 wir uns 

schaudernd aneinander driickten. (s. 135) Metaforická vyjádření jako ein wesenloser Wust, 

zeitlose Larven, wie aus Erinnerung heraus přispívají ke snové atmosféře, která posouvá 

příběh na hranici reálného, stejně jako tomu bylo v Reitergeschichte, když strážmistr Lerch 

projížděl pustou vesnicí. V části interpretační jsme se zabývali motivem ohně, který svědčí 

o důležitosti vizuální stránky. Žár ohně v příběhu hraje velkou roli, především v části líčící 

společnou noc Bassompierra a kramářky. Ať už se jedná o přímé pojmenování ohně, nebo 

o metaforu, přirovnání, či o adjektiva vyjadřující vlastnosti, barvy, odlesky ohně, důležitost 

tohoto sémantického pole není možné přehlédnout - na několika stranách se objevuje téměř 

v každé druhé větě: im Kamin lohten groj3e frische Scheiter gerauschvoll auf (s. 132), 

Die Junge sah mit groj3en Augen ruhig in die Flamme (s. 132), strahlende Hingebung 

(s. 133), aus dem sprachlosen Mund wie eine unsichtbare Flamme herausschlug (s. 133), sah 

beim schwachen Schein der zusammensinkenden Glut (s. 134), Schritte ihrer schonen Fiij3e, 

an denen der ratliche Schein emporglomm (s. 134), nahm das letzte schwere Scheit, 

das drauj3en lag, in ihre strahlenden nackten Arme und warf es schne!! in die Glut (s. 134), 

ihre Glieder noch vom frischen Anhauch des Feuers umweht und dann gleich aufgelost und 

von innen her von starkeren Flammen durchschiittert (s. 134), Das letzte Scheit im Kamin 

brannte starker als alle anderen. Aufspriihend sog es die Flamme in sich und liej3 sie dann 

wieder gewaltig emporlohen, daj3 der Feuerschein uber uns hinschlug, wie eine Welle, die an 

der Wand sich brach und unsere umschlungenen Schatten jah emporhob und wieder sinken 

liej3. Immer wieder knisterte das starke Holz und nahrte aus seinem Innern immer wieder 

neue Flammen, die emporziingelten und das schwere Dunkel mit Giissen und Garben 

von ratlicher Helle verdrangten. Auf einmal aber sank die Flamme hin, und ein kalter 

Lufthauch tat leise wie eine Hand den Fensterladen auf und entbloj3te die fahle widerwartige 

Dammerung. (s. 134) Nejen v této části, ale i v celé novele se pak stále motiv ohně vyskytuje, 

ať už obrazně (da das Verlangen nach seiner Frau in mir fortwahrend wuchs und wie 

ein umsichgreifendes Feuer sich von allem nahrte, s. 140), nebo zase zcela realisticky 
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(Strolifeuer, das man in den Totenzimmern brennen miisse, um die giftigen Diinste 

zu verzehren, s. 140). Různé pojetí významu ohně směřuje k závěrečné části novely, ve které 

má oheň opět hlavní roli. Nejprve zde Bassompierre i čtenář cítí paralelu s vášnivou nocí, 

kterou spolu oba milenci jednou prožili. Da !oderte in einem, das offen stand, im oberen 

Stockwerk, ein Schein auf und sank wieder ab, wie von einer Flamme. Nun glaubte ich a/les 

vor mir zu sehen: sie hatte ein grofies Scheit in den Kamin geworfen wie damals, wie damals 

stand sie jetzt mitten im Zimmer, die Glieder funkelnd von der Flamme, oder safi auf 

dem Bette und horchte und wartete. Von der Tiir wiirde ich sie sehen und den Schatten ihres 

Nackens, ihrer Schultern, den die durchsichtige Stelle an der Wand hob und senkte. (s. 142), 

liefi sie auch seitwarts den schwankenden Schein durch (s.l42), das Lodern des Feuers 

drinnen. Auch damals hatte es !aut gelodert. (s. 142). O to překvapivější a ráznější je pak 

realistický, drsný závěr, kde se oheň ukazuje v pravém světle: 

leh stiefi die Tiir auf und sah: In der Mitte des leeren Zimmers ein paar Leute, welche 

Bettstroh verbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, abgekratzte 

Wande, deren Schutt auf dem Boden lag, und an einer Wand einen Tisch, auf dem zwei nackte 

Korper ausgestreckt lagen, der eine sehr grofi, mit zugedecktem Kopf, der andere kleiner, 

gerade an der Wand hingestreckt, und daneben der schwarze Schatten feiner Formen, 

der emporspielte und wieder sank. (s. 142) 

Paralelismus můžeme najít i u dalších motivů, např. kramář a kanovník, kteří si 

prohlíží své nehty, spalování slámy, o kterém se baví ve společnosti a pak skutečný výjev, 

který Bassompierre vidí v pokoji, kde se měl podruhé s milou sejít, obraz hrobníků, 

táhnoucích skřípající vozík, kde Hofmannsthal volí kromě celkového výjevu i stejnou slovní 

zásobu: einen Augenblick fiel der Schein einer kleinen Laterne, die der eine trug, herein; 

der andere schob einen Karren, dessen Rad knirschte und achzte (s. 135), der eine hielt mir 

seine kleine Laterne ins Gesicht und .fragte mich, was ich suche, der andere schob seinen 

achzenden, knirschenden Karren gegen die Haustiir (s. 143) atd. 

Stejně jako v předchozí novele, i v této Hofmannsthal využívá kromě metafor i dalších 

uměleckých prostředků, zvyšujících estetickou hodnotu a expresivnost textu. Jedná se např. 

o antiteze (Wir setzten uns auf und wufiten, dafi nun der Tag da war. Aber das da draufien 

glich keinem Tag., s. 135), personifikace (dafi unter der Garbe von Licht, die aus ihren Augen 

hervorschofi, alle diese hafilichen und gemeinen Dinge aufzuzucken und geduckt vor ihr 

zuriickzuweichen schienen, s. 136, dafi mir das Wort im Munde erstarb, s. 137), gradace 

(mit Aufmerksamkeit, ja mit finsterer Strenge, s. 139), paralelismy (hald mit siifier 
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Zudringlichkeit, bald mit kindischem gespielten Mifitrauen, s. 137, Schon war ich im Gang, 

schon auf der Treppe, s. 142). 

V této novele také hrají roli suprasegmentální prostředky, kterými Hofmannsthal jinak 

šetří. O to větší váhu pak ale mají. V novele se vyskytují jen jednou, v jediné větě, kterou 

pronáší kramářka: »leh weiB recht gut, daB ich um deinetwillen in ein schandliches Haus 

gekommen bin; aber ich habe es freiwillig getan, weil ich mit dir se in wollte, weil ich jede 

Bedingung eingegangen ware.« Jasně tu stojí na místech, kam kramářka kladla důraz, a svědčí 

tak o vážnosti, naléhavosti její výpovědi. Mají klíčový význam pro pochopení kramářčina 

jednání, pro podtrhnutí nutnosti a osudovosti jejího činu. Je tedy v každém případě nutné tyto 

prostředky zachovat i v překladu. 

4.2.3 Srovnání dvou překladů novely Erlebnis des Marschalls von Bassompierre 

Lexikální úroveň 
I v překladu této novely se dá vysledovat u Skoumala tendence k archaizaci 

a knižnímu stylu, především na lexikální úrovni. Lze tak najít výrazy zastaralé, jak slovesa: 

např. hleděla (s. 75), plamen potuch! (s. 78), nejprve mi zatanuly (s. 79), že se ( .. ) dostavím 

(s. 79), Kvůli tobě jsem to učinila (s. 79), činí tento dům počestným (s. 80), jestli jsem někdy 

náležela (s. 80), vítr rozvíval (s. 83), zůstavil mě tam (s. 83), tak adjektiva a adverbia: charý 

protivný rozbřesk (s. 78), Posléze jsem ji uchopil (s. 80), pojednou úsměv ( .. )pohltil stopy 

pláče (s. 80), Drahně se zdržel (s. 81), je jich tam povíc (s. 85), vprostřed prázdného pokoje 

(s. 85), substantiva: počínání (s. 75), prudkým štkaním (s. 80), na obočí a lících (s. 83) 

i spojky: ježto se místy vyskytuje mor (s. 76), Nechť bídně zhynu (s. 80), bezzvučným, leč 

příšerně prudkým štkaním (s. 80), a tu jsem uvnitř zaslechl kroky (s. 84). Do oblasti archaismů 

patří i slova, která dnes již pociťujeme jako hyperkorektní, např. dosti (s. 75), budu moci 

(s. 84) a dále přechodníkové slovesné tvary, které jsou v překladu této novely méně časté než 

u Reitergeschichte, přesto se ale vyskytují, např. žhna nedočkavostí (s. 84). Kromě lexikální 

oblasti však lze vypozorovat i archaizaci na úrovni syntaxe, např. Odpověděla sluhovi, 

vítanější vzkaz že jí nemohl přinést (s. 75), šel přes můstek, abych svou přítelkyni aspoň 

v jejím krámku nebo v sousedním bytě zahlédl a rozhodně jí dal o sobě znamení, třebaže jsem 

víc nedoufal, ledaže s ní promluvím pár slov. (s. 81), i pochopil jsem, že (s. 84), i když mi 

nezbude než si z hulákajícího chumlu pro ni i pro sebe mečem nebo dýkou vyrubat cestu 

(s. 85). 
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I Skoumalova tendence k výrazovému zesilování, s níž souvisí i právě zmíněné 

používání archaismů a slov vyššího stylu, je z tohoto překladu jasně cítit. Opět můžeme najít 

zdrobněliny: 

Ot:iginá] SJ~oumal 
so nahe am Fenster vorbei (s. 135) blizoučko za oknem (s. 79) 
fiel der Schein einer kleinen Laterne, (..), padl dovnitř svit lampičky (s. 79) 
herein (s. 135) 
einen Karren, des sen Rad knirschte und vrzavý a skřípavý vozík (s. 79) 
achzte (s. 135) 
der eine hielt mir seine kleine Laterne ins jeden mi přidržel k obličeji lucerničku (s. 86) 
Gesicht (s. 143) 

a stejně jako v překladu Reitergeschichte i expresivnější výrazy, než jsou v originále: 

Originál ~S,ko,um~l 
Die Junge sah mit grojJen Augen ruhig in die Velkýma očima zírala mladice klidně do 
Flamme (s. 132) plamene (s. 76) 
Nun hatte ich einen grofien Teil dieses Tages Skoro celý týden jsem se na koni trmácel po 
zu Pferde auf frostigen Landstrafien mrazivých cestách (s. 77) 
verbracht (s. 133) 
nahm das letzte schwere Scheit (s. 134) f2.0f2.adla poslední velké poleno (s. 78) 
ri/3 sie im Vorbeilaufen einen Apfel vom v běhu popadla se stolu (s. 78) 
Tisch (s. 134) 
Mir fielen zuerst verschiedene Abhaltungen Nejprve mi zatanuly různé vytáčky (s. 79) 
ein (s. 136) 
wie man einem Kind den Weg beschreibt jako se popisuje cesta děcku (s. 81) 
(s. 137) 
den ich mír abwechselnd als einen střídavě si ho představoval jako neforemného 
unformlichen dicken Menschen (..) vorstellte tlusťocha (s. 82) 
(s. 139) 
ich klomm mit der aufiersten Stille, Stu{e [iir jsem se stupínek f2.0 stupínku sešoural po 
Stufe, die Stiege hinab (s.l41) schodech (s. 84) 
aus einem Gewuhl schreiender Menschen z hulákajícího chumlu (s. 85) 
(s. 142) 
leh frank sogleich drei oder vier grofie Rázem jsem vyzunkl tři až čtyři sklenice 
Glaser (s. 143) (s. 86). 

Často jsou Skoumalovy varianty zdařilejší než Reichmannovy, právě díky větší 

volnosti a expresivnosti jeho řešení, např.: 

leh druckte mich ans Dunkel des Turpfostens und gab keinen Laut von mir (s. 141) 
Vmáčkl jsem se do šera veřejí a ani nedutal (S, s. 84) zní zdařileji než Rechmannův překlad: 
Přitiskljsem se na tmavou veřej a nepronesl jsem ani slova (R, s. 270). 
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Ovšem v jiných případech se zdá být Skoumalovo řešení již příliš výrazné a rušící, 

jako v následujících ukázkách: 

es war einfarbloser, wesenloser Wust, in dem sich zeitlose Larven hinbewegen mochten. 
(s. 135). 

Zatímco Reichmann překládá tuto metaforu více méně doslovně, ale povedeně: 

Byla to bezbarvá, nebytostná spousta, v níž snad se pohybovaly bezdobé kukly. (R, s. 237), 

Skoumal i zde používá expresivnější výrazy, až výjev připomíná scénu z hororu: 

Byla to bezbarvá, nicotná změt; v níž jako by se míhaly věkožízné příšery. (S, s. 78) 

Jako přehnaně expresivní se zdá být i překlad následujícího výrazu, kde Skoumal 

využívá frazeologického obratu. Výraz smát se na celé kolo je však pro daný výjev příliš 

silný, evokuje přílišnou bujarost až výbuchy smíchu, což se v této situaci rozhodně nehodí. 

Zároveň není příliš šťastný převod výrazu schmeichelnd jako lichotivá. Je možné, že se jedná 

o překlep, logicky správně by mělo v překladu stát lichotivě: 

und endlich, an mir hangend, mir ins Gesicht lachend und schmeichelnd wiederholte (s. 137) 
a konečně, ke mně přitisknutá, na celé kolo rozesmátá a lichotivá, mi ji opakovala. (S, s. 81) 

I v poslední vybrané ukázce není expresivní výraz odklidit vhodný, neboť budí 

nežádoucí konotace: 

ichfiihlte, ich wujJte, sie wiirde den Mann entfernen (s. 141) 
cítil jsem však, že muže odklidí (S, s. 84) 

Zajímavé je všimnout si také překladu přivlastňovacích zájmen, kterých němčina 

používá víc než čeština. Reichmann tak často zbytečně ponechává zájmena tam, kde by bylo 

v češtině přirozenější je vynechat, jak je možné vidět u Skoumalova překladu, a potvrzuje tak 

svou tendenci držet se co nejblíže originálu (viz první příklad, kde překládá doslova 

německou vazbu): 

OriginaJ R~khm3nn $l<,o~mal 
Zu einer gewissen Zeit meines V určité době mého života V fistém životním období 
Lebens brachten es meine přinesly mé služby s sebou (s. mé služby vyžadovaly 
Dienste mit sich ( s.131) 236) (s. 75) 
dabei war unter einer kleinen při tom z pod malého nočního přitom Ji z nasazeného 
Nachthaube, die sie trug, ein Teil čepce, jejž měla na hlavě, nočního čepečku 

ihrer schweren dunklen Haare vytryskl pramen žetích těžkých vvfm2ěly těžké tmavé 
vorgequollen (s. 132) čern~ch vlasův (s. 236) vlasy (s. 76) 
i hr Gesicht funkelte von Flammen jetí obličej blyštěl se plameny tvář jí zářila plameny a 
(s. 134) (s. 237) radostí (s. 78) 
ihre Kehle zuckte (s. 135) . její hrdlo se tetelilo hrdlo jí škubalo (s. 79) 

(s. 237) 
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unter der Garbe von Licht, die aus snůpkem světla, pod snopkem světla, které Ji 
ihren Augen hervorschofi vyrazivším z jejích očí vyšlehlo z očí (s. 80) 
(s. 136) (s. 238) 
denn ihr gesrzannter suchender Blick neboť její napjatý, napjatý pátravý rzohled se jí 
trubte sich, ihre Wimrzern schlugen hledající zrak se zakalil, zakalil, řasy jí zamžikaly 
aufund zu (s. 137) její víčka se zavírala a (s. 80) 

otvírala (s. 269) 
leh erfafite endlich eine ihrer Hande Chopil jsem konečně Posléze jsem ji uchorzil za 
(s. 137) jednu z jejích rukou malátně svěšenou ruku 

(s. 269) (s. 80) 
und mein Diener in seiner a můj sluha v horlivosti a sluha ve své horlivosti 
Bejlissenheit legte nochmals sein přiložil ještě oko ke znovu přiložil oko ke 
Auge an den Spalt (s. 138 - 9) štěrbině (s. 269) skulině (s. 82) 
den ich im Dienst des Konigs jejž jsem musil střežiti kterého jsem v královských 
wahrend seiner Haft in einem v službách králových za službách jako vězně hlídal 
Turmgemach des Schlosses zu Blois jeho vazby ve věžní ve věžní komůrce na zámku 
zu bewachen hatte. (s. 139) komnatě zámku v Blois. Blois. (s. 83) 

(s. 270) 
mufite ich gleich den Raum Jur sie byť mi bylo i místo pro i když mi nezbude než si 
und mich mit meinem Degen, mit ni a pro mne vyříznouti z hulákajícího chumlu pro 
meinem Dolch aus einem Gewuhl m~m mečem, mou di_kou ni i pro sebe mečem nebo 
schreiender Menschen ze vřavy křičících lidí ... dýkou vyrubat cestu. (s. 85) 
herausschneiden! (s. 142) (s. 271) 

V jednom případě však zachování přivlastňovacího zájmena bylo oprávněné. 

Vynecháním je totiž oslabena naléhavost kramářčiny věty, ve které dává Bassompierrovy 

najevo naprostou oddanost a podřízenost: 

sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: »Mein Herr, Ihre Dienerin!« (s. 131) 
a děla mi, když jsem jel mimo: "Můj rzane, Vaše služebnice!" (R, s. 236) 
a když jsem jel okolo, řekla mi: "Služebnice, pane!" (S, s. 75) 

V translatologické analýze jsme zmínily četné paralely, opakující se jak z hlediska 

obsahového, tak v některých případech i formálního. Např. se dvakrát objevují hrobníci se 

skřípajícím vozíkem. Hofmannsthal poprvé muže nenazývá hrobníky - Bassompierre ještě 

nevidí přicházet smrt, na rozdíl od poslední scény, kde již Bassompierre prohlédne a autor 

mužům dává pravé jméno. Jinak jsou však oba výjevy naprosto identické a Hofmannsthal 

užívá i stejnou slovní zásobu. Ač se nejedná o zvlášť hrubou chybu, překladatelé přeci jenom 

mohli tuto paralelu dodržet: 
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Originál Es waren zwei Mdnner, die stiej3 vor dem Haus aufzwei 
vorbeigingen: Einen Augenblickfiel Totengrdber: der eine hielt mir seine 
der Schein einer kleinen Laterne, die kleine Laterne ins Gesicht und fragte 
der eine trug, herein; der andere mich, was ich suche? Der andere schob 
schob einen Karren, dessen Rad seinen dchzenden, knirschenden Karren 
knirschte und dchzte. (s. 135) gegen die Haustiir. (s. 143) 

Reichmann Byli to dva mužové, kteří šli mimo: narazil jsem před domem na dva 
na okamžik vpadl sem svit malé hrobníky: jeden svítil mi malou 
svítilny, již nesl jeden; druhý vlekl svítilnou do tváře a ptal se mne, čeho 
káru, feiíž kolo 12.raskalo a vrzalo. hledám? Druhý sunul vzdychající, 
(s. 237) vrzaiící káru ku domovním dveřím. 

(s. 271) 
Skoumal To šli kolem dva muži: na chvilku a před domem narazil na dva hrobníky: 

padl dovnitř svit lam12.ičky, kterou jeden mi předržel k obličeji lucerničku 
jeden z nich nesl; druhý tlačil vrzavý a zeptal se mě, co tam pohledávám, 
a skří12.avý vozík. (s. 79) druhý odšou12.l vrzavou, skřír2.avou káru 

před domovní dveře. (s. 86) 

Syntax 
Ani jeden z překladatelů svévolně nemění délku a stavbu vět. Skoumal na některých 

místech ponechává dvojtečky i středníky na stejných místech jako originál, jinde je nahrazuje 

tečkou či čárkou, jak je to pro češtinu typičtější. V určitých případech je však dosti 

nepochopitelně zaměňuje. V některých případech k velkým posunům nedochází, přesto by 

však bylo vhodné daná interpunkční znaménka zachovat všude - jejich užívání je totiž pro 

Hofmannsthalovu syntax charakteristické. Např. u následujícího souvětí, jehož poslední věta, 

v originále oddělená středníkem, získává na významnosti, je ve Skoumalově překladu 

zakomponována do souvětí, čímž je její významová samostatnost oslabena. Zároveň Skoumal 

v překladu mění příznakovou neslovesnou výpověď na slovesnou, čímž v tomto případě 

dochází k výrazové nivelizaci. Přitom mohl velmi dobře i v češtině nevětnou výpověď 

zachovat, např. a pryč z pokoje: 

Und indem sie die Augen schloj3, als ob ihr schwindelte, warfsie den Kopfzuriick, breitete die 
Arme aus und umfing mich, und war gleich wieder aus meinen Armen und in die Kleider 
eingehiillt, fremd und ernst, und aus dem Zimmer; denn nun war vdllig Tag. (s. 138) 
Zavřela oči jako v závrati, pohodila hlavou, rozpřáhla náruč a objala mě a rázem se mi zas 
z náruče vymkla a zahalila do šatů, cizí a vážná, a vyšla z pokofe, byl totiž bílý den. (S, s. 81) 

Reichmann pak členění věty ponechává takřka beze změn, interpunkční znaménka 

většinou nemění, až na několik dvojteček, které nahrazuje středníky tam, kde je v češtině 

dvojtečka neobvyklá, jako např.: 

Da lag noch ein halber A12.&l: Wir aj3en ihn zusammen, und dann .fragte ich sie, ob ich sie 
nicht noch einmal sehen kdnnte, denn ich verreise erst Sonntag. (s. 135)- Leželo tu ještě půl 
jablka,· snědli jsme jej společně, a pak jsem se jí tázal, mohu-li ji ještě jednou spatřiti, když tě 
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v neděli odjedu. (s. 237) nebo Endlich zog es mich wieder vor das Haus: ich wollte noch nicht 
hinein,· ichfii.hlte, ich wujJte, sie wii.rde den Mann entfernen (s. 141)- Konečně táhlo mne to 
zase před dům,· ještě jsem nechtěl dovnitř; cítil jsem, věděl jsem, že by vzdálila toho muže 
(s. 270) 

U Reichmanna však dochází ke stejnému problému jako v případě překladu 

Reitergeschichte - nedodržování odstavců. První odstavec je useknut dříve než v originále 

a naopak tam, kde u Hofmannsthala pokračují další dva odstavce, splývají v překladu 

v odstavec jediný, což se pak ještě dvakrát v textu opakuje. Opět se dá předpokládat, že 

nedodržování odstavců souvisí nikoli se svévolí překladatele, ale s nutností upravit text pro 

vyhrazený prostor v časopise. S druhem média, ve kterém překlad vyšel, souvisí zřejmě 

i umístění zdroje (M de Bassompierre, Journal de ma vie, KO!n 1663. Goethe, 

Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.) hned pod nadpisem. Tím, že byla totiž celá 

novela rozdělena na dvě části, které vyšly ve dvou různých číslech časopisu, uznal zřejmě 

autor či editor za vhodné, aby čtenář dostal tuto informaci již u prvního dílu. 

Stejně jako Skoumal je i u tohoto překladu v jistém smyslu volnější, Reichmann zas 

opět zachovává co nejúzkostlivěji doslovnost. Většinou se mu daří nepřebírat otrocky veškerá 

spojení, někde však přece jen doslovný překlad zní krkolomně, až nečesky. Pro srovnání jsou 

uvedena i Skoumalova řešení: 

,Q.d2inil Řei~hwann .S,Roumal 
Vor dem Absteigen sagte ich Ještě 12.řed sestu12.em jsem řekl Než jsem slezl s koně, ještě 
(s. 132) (s. 236) jsem mu řekl (s. 76) 
der Himmel hing vol! na nebi viselo 12.lno sněžný_ch na obloze se kuJ!,ila sněhová 
Schneewolken. (s. 132) mraků (s. 236) mračna (s. 76) 
Als ich mir in der ersten Když jsem si v první opilosti Když jsem si v prvním 
Trunkenheit des uber- překvapujícím majetkem chtěl opojení překvapujícího 
raschenden Besitzes einige dovolit několik volností vlastnictví chtěl dovolit 
Freiheiten herausnehmen (s. 236) důvěrnosti (s. 77) 
wollte (s. 133) 
mit dem [Ort und [Ort tkvěla na mně stále a stále jak na mně ještě něžněji visí 
em12ordrangenden Blick der vzhůru se deroucím hledem stále 12.ronikavějším 
unerschop..f]_ichen Au gen ( . .) nevy_čerQatelný_ch očí (s. 236) 12.ohledem nezměrný_ch očí 
an mir haftete (s. 133) (s. 77) 
ihre Glieder noch vom majíc údy ováty ještě čerstvým údy dosud ováté čerstvým 
frischen Anhauch des nádechem ohně a 12.0 té hned nádechem ohně a vzá12.ětí zas 
Feuers umweht und dann roz12.ojeny_ a zevnitř 12.rotřeseny_ bujné a zevnitř rozechvělé 
gleich au(gelost und von silnějšími Qlameny_ (s. 237) silnějšími Qlameny_ (s. 78) 
innen her von starkeren 
Flammen durchschii.ttert 
(s. 134) 
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es wurde ke in Wort daraus, nevzešlo z toho žádné slovo, nebylo z toho slovo, vzdech 
ke in Seuger und ke in Ku(}_ žádný_ vzdech, žádný_ 720libek ani 72olibek (s. 79) 
(s. 135) (s. 237) 
Von Augenblick zu Chvíli co chvíli stávalo se to Každý_m okamžikem by_lo 
Augenblick wurde es heller jasnějším (s. 237) jasněji (s. 79) 
(s. 135) 
die sie mit keinem Worte, jimž beze slova naslouchala, poslouchala je beze slova, 
aber mit einem iiberaus ale s pohledem pře bolestně ale s nadmíru bolestným 
schmerzlich fragenden Blick tázavým a současný_m takměř tázavým 72ohledem, stále 
und einem gleichzeitigen 72říšerný_m tvrdnutím a chmurnějším a 
{_ast unheimlichen Hart- und temněním svého obličeje zakaboněnějším (s. 79) 
Dunkelwerden ihres (s. 237) 
Gesichts anh6rte. (s. 136) 
Jeh erfaj3te endlich eine Chopil jsem konečně jednu Posléze jsem ji uchopil za 
ihrer Hande, die wie leb/os z jejích rukou, jež jako malátně svěšenou ruku 
herabhingen (s. 137) neživotny_ visely_ dolů (s. 269) (s. 80) 
mit einer Stirn von tf;tst s čelem takřka zvláštní s čelem neoby_čejně 
seltsamer Erhabenheit vznešenosti (s. 270) vznešený_m (s. 82) 
(s. 139) 
und indem er unter dem A uf. a když chodě nahoru dolů tu a když se 72ři wocházení 
und Abgehen hie und da onde se zastavil (s. 270) občas zastavil (s. 82) 
stehen blieb (s. 139) 
daj3 dies der sichere Weg že to jest jistá cesta vše že takhle nejsf2ÍŠ všechno 
war, alles zu verderben zkaziti. (s. 270) zkazím (s. 84) 
(s. 141) 

Sémantické instrukce 

U Reichmanna došlo ke dvěma chybám, které vznikly nepochopením souslednosti 

časové, kdy Reichmann místo budoucího času klade způsob podmiňovací času přítomného, 

a v druhém případě špatnou interpretací funkce modálního slovesa wollen, které má v dané 

větě vyjadřovat pouze budoucí čas (v souslednosti časové), a ne vůli nebo záměr: 

ich fiihlte, ich wuj3te, sie wiirde den Mann entférnen, es mii(}_te gelingen, gleich wiirde ich zu 
ihr konnen. (s. 141) 
cítil jsem, věděl jsem, že by_ vzdálila toho muže, že by_ se to zajisté f20dařilo, že bych hned k ní 
mohl. (R, s. 270) 
Er antwortete, daj3 er sie zu einer gewissen Kupplerinfiihren wollte (s. 132) 
Odpověděl, že ji chtěl přivésti k jisté kuplířce (s. 236) 

Skoumal zde překládá v obou případech správně. V prvním případě ale dochází 

k vynechání gradace, opakování cítil jsem, věděl jsem, čímž věta ztrácí na naléhavosti 

a expresivitě. O nevhodnosti výrazu odklidit jsme se již zmínili: 

Cítil jsem však, že muže odklidí, jistě se ií to 72odaří, hned budu moci za ní. (S, s. 84) 
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Podobných vynechávek je však bohužel u Skoumalova překladu víc, vznikly zřejmě 

z nepozomosti. Tak např. chybí bezdůvodně překlad podtržených výrazů: 

als wiire der erbiirmliche Raum wirklich fiir einen Augenblick grofier geworden. (s. 136) 
jako by se ta místnost na chvilku zvětšila. (S, s. 80) 
stand vielleicht horchend drinnen an der Tiir, wie ich draufien. (s. 141) 
snad stojí za dveřmijakojá venku. (S, s. 84) 

V následujících případech pak došlo dokonce k vynechání celých částí textu, přičemž 

v některých případech tím dochází i k významovému posunu: 

mit einer Bewegung ihres Kopfes hatte sie sich wie auf Meilen von der widerwiirtigen Alten 
entférnt (s. 132) 
pohozením hlavy jako by se na míle vzdálila, přitom jí z nasazeného nočního čepečku 
vykypěly těžké tmavé vlasy (S, s. 76) 

da glaubte ich drinnen Schritte und Stimmen von mehreren zu hdren. Jeh wollte es aber nicht 
glauben: ich nahm esfiir das Arbeiten meines Blutes in den Schliifen (s. 142) 
tu mi připadalo, že zvnitřku slyším kroky a hlasy: vykládal jsem si to bušením krve ve 
spáncích (S, s. 85) 

es wurde kein Wort daraus, kein Seufzer und kein Kufi, aber etwas, was ungeboren allen 
dreien glich. Von Augenblick zu Augenblick wurde es heller und der vielftiltige Ausdruck 
ihres zuckenden Gesichts immer redender; auf einmal kamen schlurfende Schritte (s. 135) 
Každým okamžikem bylo jasněji, pojednou se zvenku blizoučko za oknem ozvaly plouživé 
kroky a hlasy (S, s. 79) 

V tomto případě je navíc německá konstrukce es wurde heller dvojznačná - díky 

zájmenu es se vztahuje jak ke svítání, tak ke kramářčině výrazu tváře. V češtině tuto 

dvojznačnost nelze plně a stejnými prostředky zachovat. Zatímco Skoumal se přiklání 

k významu svítat, Reichmann volí druhou možnost a překládá trochu neobratně: Chvíli co 

chvíli stávalo se to jasnějším a mnohonásobný výraz jejího obličeje stále výmluvnějším 

(R, s. 23 7). Zda si překladatelé toto ochuzení uvědomili ne lze s určitostí tvrdit, spíše ale ne. 

Skoumalovo řešení by bylo vhodnější, pokud by však nevynechal část souvětí. 

U Reichmanna pak k podobnému prohřešku také v jednom případě dochází: 

ja sogar fiir einen Augenblick die Person, deren Herz so nahe dem meinigen klopfte, mit einer 
ganz anderen ausfriiherer Zeit verwechselte und gleich darau(fést einschlief 
Als ich wieder erwachte, ... (s. 133) 
ba na okamžik zaměnil jsem osobu, jejíž srdce tlouklo tak blízko mého, se zcela jinou osobou 
z doby dřívější. 
Když jsem opět procitl, ... (R, s. 237) 

Ani v jednom případě naštěstí nedošlo k hrubému zkreslení smyslu textu, přesto však 

takovéto neodůvodněné vynechávky vrhají překlad do nepříznivého světla. 

Kromě vynechávek pak dochází i k nesprávným překladům na sémantické rovině: 

89 



Opět zřejmě z nepozornosti tak překládá Skoumal místo den týden. 

Nun hatte ich einen gro/3en Teil dieses Tages zu Pferde auf frostigen Landstraj3en verbracht 
(s. 133) 
Skoro celý týden jsem se na koni trmácel po mrazivých cestách (S, s. 77) 

Je zajímavé, že oba překladatelé se dopouštějí, zřejmě záměrně, ale neodůvodněně, 

změny plurálu na singulár v následující větě: 

die ich noch diesen Abend mít Brieten an gewisse Damen nach Fontainebleau zuriickschicken 
wollte. (s.131) 
jež jsem ještě toho večera chtěl poslati zpět do Fontainebleau s dopisy jisté dámě. (R, s. 236) 
ty jsem chtěl ještě večer poslat zpátky do Fontainebleau s dopisy jisté dámě. (S, s. 75) 

U Skoumala jednou dochází k chybnému překladu, který je dán opět nepozorným 

čtením originálu, kde překladateli unikl výraz die zweite, který má však velký význam, 

vzhledem k obsahu sdělení. Když totiž kramářka svěřuje Bassompierrovi, že ho pustí ke své 

tetě, šeptá mu zprávu do ucha jako to největší tajemství, ovšem Skoumal mluví stále jen 

o první polovině jejího sdělení, čímž se vytrácí smysl: 

Nun war es das reizendste Spiel, wie sie wieder mít mir zu reden anfing, indem sie sich mít 
dem Satz: »Du willst mích noch einmal sehen? so will ich dich bei meiner Tante einlassenf« 
endlos herumspielte, die erste Halfte zehnfach aussprach, bald mít siij3er Zudringlichkeit, 
bald mít kindischem gespielten MijJtrauen, dann die zweite mír als das grafite Geheimnis 
zuerst ins Ohr fliisterte, dann mít Achselzucken und spitzem Mund, wie 
die selbstverstandlichste Verabredung von der Welt, uber die Schulter hinwarf(s. 137) 
"Ty bys mě chtěl ještě jednou vidět? Tak já tě pustím k své tetě!", první polovinu řekla 
desetkrát, hned s libeznou lisavosti, hned zas s dětinsky hranou nedůvěrou, potom mi ji jako 
sladké tajemství nejprve šeptala do ucha, potom ji s pokrčením ramen a špulic rty jako 
naprosto samozřejmou domluvu prohodila jen tak přes rameno (S, s. 81) 

Dann richtete sie sich au{(s. 137) 
Potom se zas vzchopila (S, s. 81) 

Zde Skoumal překládá německé sloveso sich aufrichten jedním zjeho možných 

výrazů vzchopit se. V tomto případě však z kontextu vyplývá, že kramářka prostě jen vstala, 

napřímila se, nejednalo se o psychické vzchopeni se. 

Reichmann se pak dopouští chybného překladu slova Unterrock, správně by bylo spodnička: 
Sie trug noch einen kurzen Unterrock (s. 132) 
Měla na sobě ještě krátký spodní kabát (s. 236) 

Gramatické instrukce 
Stejně jako v předchozí novele, ani zde nedochází v žádném z překladů ke 

gramatickým chybám, ale pouze k překlepům, které však nezpůsobují výraznější problémy. 

Překlep měnící slovo svět na světlo sice mění význam, nicméně výraz kupodivu dobře zapadá 

do kontextu; jedná se totiž o popis svítání. 
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der Kanonikus von Chandieu (s. 140) 
kanovník ze Chaudien (R, s. 270) 

Es glich nicht dem Aufivachen der Welt. (s. 135) 
Nevypadalo to na procitnutí světla. (S, s. 78) 

V translatologické analýze jsme zmínili význam suprasegmentálních prostředků, 

v tomto případě kurzívy, kterou jsou zvýrazněny dvě slova v kramářčině přímé řeči (citace 

není výjimečně psána kurzívou, aby bylo optické odlišení daných výrazů patrné): 

»leh weiB recht gut, daB ich um deinetwillen in ein schandliches Haus gekommen bin; aber 
ich habe es freiwillig getan, weil ich mit dir sein wollte, weil ichjede Bedingung eingegangen 
ware. (s. 136) 

U Reichmanna jsou oba výrazy zvýrazněny proložením znaků. Kurzíva by byla jistě 

vhodnější, neboť je opticky výraznější, rozhodnutí zde však s největší pravděpodobností, 

stejně jako např. dělení na odstavce, nebylo na překladateli, ale souvisí s tiskovými 

možnostmi či zvyklostmi daného časopisu: 

"Vím docela dobře, že jsem kvůli tobě přišla do domu hanby; ale učinila jsem tak dobrovolně, 
protože jsem s tebou býti chtě Ia, protože bych byla na každou podmínku přistoupila. 
(R, s. 238) 

Skoumal sice kurzívu používá, zvýraznění je však z nepochopitelných důvodů 

dodrženo jen v jednom případě: "Dobře vím, že jsem kvůli tobě přišla do vykřičeného domu; 

ale udělala jsem to dobrovolně, protože jsem s tebou chtěla být, protože bych byla přistoupila 

na každou podmínku. (S, s. 79) 

V následující kapitole půjde o to, zjistit na základě výše uvedených jednotlivých 

překladatelských řešení překladatelskou metodu a koncepci obou překladatelů. 
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V.ZHODNOCENÍPŘEKLADŮ 

5. 1 REICHMANNOVY PŘEKLADY 

Jan Reichmann (1885-1949) byl činný jako redaktor, spisovatel a překladatel 

z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Později se stal diplomatem v USA, kde také zemřel. 

K Hofmannsthalovým překladům se dostal ve svých třiceti letech, tedy v dosti mladém 

věku. O jeho překladatelské kariéře nelze s určitostí nic tvrdit, jedná se o jednoho z mnoha 

překladatelů, kteří se věnovali této činnosti vedle svého hlavního zaměstnání. V prvních 

desetiletích 20. století totiž nastal překladatelský "boom", jak uvádí Levý, překládala se 

převážně literatura prozaická, která si snáze hledá čtenáře. Cituje přitom F. X. Šaldu: 

"Překládají žurnalisté, neumělci, filologové nebo i nefilologové, ochotníci. Překládají ve 

špatném výběru s hotovou a nespořádanou dychtivostí. Ale překlady jejich razí si cestu do 

obecenstva. Čtou se. Zajímají se o ně nejen umělci ve své pracovně, ale i občané v rodině, 

v čítárně." (Levý, 1996, s. 203) 

Pro zhodnocení Reichmannovy práce je vhodné připomenout si dvě normy překladu 

podle Levého: normu reprodukční a normu "uměleckosti". "Jako překladatelskou metodu 

"věrnou" (či snad lépe doslovnou) označujeme pracovní postup těch překladatelů, kteří za 

svůj hlavní cíl považují přesnou reprodukci předlohy, jako metodu "volnou" (či spíše 

adaptační) tu, které jde především o krásu, tj. estetickou a myšlenkovou blízkost čtenáři, o to, 

aby překladem vzniklo původní umělecké dílo české." (Levý, 1998, s. 89) Jak dále Levý 

uvádí, z hlediska dnešní teorie překladu jsou obě kvality nepostradatelné: překlad musí být co 

nejpřesnější reprodukcí originálu, ale především musí být hodnotným literárním dílem 

českým, jinak mu nepomůže sebevětší doslovnost. 

A zde leží kámen úrazu. Reichmann se snažil přetlumočit originál co nejvěrněji, pokud 

možno nic nevynechat, neodchýlit se od předlohy jak po obsahové stránce, tak na lexikální, 

syntaktické i stylistické rovině. Přílišná věrnost originálu pak v určitých případech vedla 

k interferencím z němčiny. Nelze sice říct, že by Reichmann byl pouhým "řemeslníkem" bez 

umu, který by převáděl doslova každou konstrukci, a překlad byl tak téměř nečitelný. Je vidět, 

že si v určitých chvílích uvědomoval nutnost větu přestylizovat (svědčí o tom např. změny 

pasivních konstrukcí, náhrada některých dvojteček ... ), nedovolil si však větších odchylek, jak 

je tomu běžné dnes. 
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Je třeba si totiž uvědomit, že svou roli hraje i tzv. dobová překladatelská norma, která 

jistě sehrála v Reichmannově případě svou úlohu. Jak Levý uvádí, rozmach překladatelské 

tvorby tohoto období měl za následek větší "řemeslnost" překladatelské práce, ve které nelze 

hledat přímý vliv nějaké teorie. Překladatelé se často drží otrocky syntaxe originálu, jejich 

slovník je přetížen cizími slovy, výrazy koloritní jsou ponechávány v původním znění a pod 

čarou vysvětlovány atd. Dá se říci, že se jednalo o dobovou normu, kde doslovnost byla 

přijímána pozitivně a podporována kritiky i redaktory. Z hlediska dobové normy by se tedy 

mohlo zdát, že se v Reichmannově případě jedná o překlad naprosto adekvátní. Z dobových 

pramenů však vyplývá, že ve své době nebyl Reichmann literárními kritiky nijak ceněn, ba 

spíše naopak. Pro zajímavost uvádíme citaci z recenze Arne Nováka z roku 1911, která se 

vztahuje k Reichmannově překladu Kellerovy prózy Epigram: "Jeho práce zůstává vzorem 

špatného překladu, ať brání se pan Reichmann jakkoliv, stránka za stránkou hemží se chybami 

jazykovými i věcnými; jediné z přečetných Kellerovských úsloví a přísloví není vystiženo, 

nýbrž každé překládáno otrocky; stavba vět jest neobratná, násilná, nesrozumitelná. Vyčerpati 

chyby páně Reichmannovy nelze: k tomu by nestačilo jedno celé číslo Přehledu." (Novák, 

1911, s. 265-6) Jiný anonymní kritik kromě podobných výtek přidává i pro nás zajímavé 

zjištění, že totiž i Reichmann se snažil o vyšší styl a zároveň archaizoval: "Avšak pan Jan 

Reichmann se nespokojil špatným překládáním, nýbrž chtěl ukázati zároveň jakousi slohovou 

a jazykovou apartnost. Neříká sprosté jest nýbrž nevšední jesti; nestačí mu obyčejné když, 

nýbrž nahrazuje je vzácnějším kdyžtě; opovrhuje sprostým často a libuje si výrazem začasté; 

místo běžného zvláště propaguje se tu esoteričtější najmě; správné, ale obecné nejvíce musí 

ustoupiti potvorně neobyčejnému nazvíce, a jaký archaický půvab spočívá na často 

opětovaném vece, mně! ... (Přehled, 1911, s. 202-3) 

I v tehdejší době se tedy v rámci dobových norem jednalo z hlediska čtenářů o překlad 

průměrný, z hlediska literárních kritiků a odborníků pak spíše podprůměrný. I dnes, kdy se na 

překlad díváme s vědomím dnešních požadavků na překlad, norem a konvencí, bychom 

konstatovali, že překlad je na úrovni sémantické víceméně zdařilý (několika nešťastných 

překlepů a mírných sémantických posunů se často nevyvaruje ani ten nejlepší překladatel), na 

úrovni stylistické by ale potřeboval zásadně přepracovat. 

Nakonec je třeba také vzít v úvahu, že u Reichmannových překladů hraje jistou roli 

i odlišné médium, ve kterém byly překlady uveřejněny. Časopisecké vydání má jistá 

specifika, která se projevila např. nezachováváním dělení na odstavce nebo obrazovou 

přílohou, která mírně posouvá význam celé novely Reitergeschichte. 
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5. 2 SKOUMALOVY PŘEKLADY 

Nejpreve pár slov k překladatelově osobnosti. Aloys Skoumal (1904-1988) byl 

významným literárním a divadelním kritikem a překladatelem především z angličtiny, ale 

i z němčiny. V letech 1923-27 vystudoval anglistiku a filozofii na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Roku 1928 absolvoval ještě Vyšší knihovnickou školu a stal se 

knihovníkem, byl zaměstnán v různých knihovnách a nakladatelstvích. Za 2. světové války 

působil v nakladatelství Vyšehrad a svým jménem kryl shakespearovské překlady 

E. A. Saudka. Po skončení 2. světové války vstoupil do diplomatických služeb; 1946-50 

pobýval v Londýně, kde vykonával funkci kulturního atašé československého velvyslanectví 

ve Velké Británii. Výrazná byla Skoumalova editorská činnost, připravil např. antologie Deset 

anglických novel (1967), Orel na pobřeží (1969), Třicet podob lásky (1975). Překladatelské 

práci se věnoval vedle svého zaměstnání po celý život. Z angličtiny překládal díla klasické 

i moderní literatury anglické (W. Shakespeare, J. Swift, W. M. Thackeray, J. Conrad, 

L. Carrol, R. Kipling) a americké prozaiky 19. a 20. století (S. Lewis, E. A. Poe). 

V překladech z němčiny se rovněž zaměřoval na prozaiky 19. a 20. století. Přeložil díla 

K. Krause nebo R. Musila, ale např. i Goethovo Utrpení mladého Werthera. (podle on-line 

Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945) 

Z výše provedených analýz překladů vyplývá několik jasných závěrů. U Skoumala 

v určitých případech dochází k jednostranné interpretaci tam, kde originál nechává prostor pro 

otevřený význam. Nejedná se sice o jev častý, v určitých případech však vede ke zkreslení 

nebo sémantickému ochuzení určité pasáže. Stejně tak nešťastné jsou chyby z nepozornosti, 

které opět v některých případech zkreslují význam. 

Další tendence, kterou lze ve Skoumalově překladu vysledovat, je užívání stylisticky 

příznakových, expresivnějších výrazů, než jsou v díle původním. Levý varuje před 

stylistickým "přehodnocováním", "vkládáním estetických kvalit, které překladatel má 

v oblibě, do díla, v němž vůbec nejsou. Cílem překladatele by mělo být, aby své subjektivní 

zásahy co nejvíce potlačil, aby se co nejvíce přiblížil k objektivní platnosti překládaného 

díla." (Levý, 1998, s. 61-62) Nelze říci, že by Skoumal svévolně do textu vkládal estetické 

kvality, které v originále nejsou, je však pravdou, že styl "přibarvuje", jak jsme ukázali 

v předchozí části této práce, a dochází tak ke stylistickému (výrazovému) zesilování, tak jak 

ho charakterizuje Popovič: vychyl'ovanie výrazových vlastností originálu k pólom 

subjektívnosti a expresívnosti v preklade. (Popovič, 1983, s. 208) Místy pak lze mluvit 
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i o stylistické (výrazové) individualizaci, při níž dochází ke stupňování jedinečných 

výrazových vlastností originálu, přičemž se do popředí dostává překladatelův výrazový 

idiolekt. Tato tendence souvisí s překladatelovou individualitou, s jeho kreativitou, která se 

takto uplatňuje. 

Dalším charakteristickým rysem Skoumalových překladů je snaha archaizovat. 

Popovič mluví o historizování v překladu, kdy dochází k tematickým a jazykovým úpravám 

textu, které se dotýkají celku překládaného textu nebo jeho částí. Projevuje se preferováním 

historických reálií, zastaralých výrazových prostředků apod. (Popovič, 1983, s. 216) 

Ve Skoumalově překladu jsme upozornili na archaizování na rovině lexikální a částečně 

i syntaktické, které je prováděno v textech citlivě a dodává překladu jistou patinu, vtahuje 

čtenáře více do situace a dané doby. 

Jistě může zaznít názor, že používání expresivnějších výrazů u Skoumala, stejně jako 

archaizace textu nejsou oprávněné, že posunují dílo do jiné stylistické roviny. Jak však Levý 

konstatuje, pokud si překladatel vytvoří koncepci, "tj. ideový základ jeho tvůrčí metody" 

(Levý, 1998, s. 64), pak nutně musí překladatel dílo také interpretovat, což vede k určitému 

nakládání s estetickými a ideovými hodnotami díla. "Nemůže do něho vkládat své subjektivní 

nápady, může však přinést nový pohled na dílo tím, že některý z jeho aspektů objeví nebo 

důvodně zdůrazní." (s. 64) Levý dodává, že hlavním prostředkem překladatelovy tvůrčí práce 

je výběr stylistických prostředků. Stylistickým laděním prakticky každý překladatel vnucuje 

originálu ve větší či menší míře svůj styl, a tím i své pojetí díla. Zde především může uplatnit 

svůj talent. Na druhou stranu stylistické přehodnocení nesmí jít tak daleko, aby zkreslilo 

smysl originálu. 

A to se v případě Skoumalova překladu nestalo. I když jsme poukázali na některá 

jednotlivá řešení, která nebyla nejvhodnější jak z hlediska stylistického, tak někdy i po stránce 

zachování významu, celkové vyznění překladu je velmi zdařilé. Je vidět, že Skoumal měl 

jednotnou promyšlenou koncepci, základní přístup k překladu, jemuž jsou podřízena dílčí 

řešení. To přispívá ke koherentnosti a věrohodnosti celého textu překladu. 

Na závěr je tedy možné vrátit se k Levého dvěma normám. Obě jsou nepostradatelné, 

jak norma přesnosti, tak norma "uměleckosti". U Reichmanna je překlad na mnoha místech 

přesnější, v určitých případech je doslovné řešení i vhodnější než řešení Skoumalovo, ve 

většině případů tomu tak ale není. Nelze tedy mluvit o hodnotném díle z hlediska jazykového. 

U Skoumala je tomu přesně naopak- jeho překlad je ukázkou práce výborného češtináře. Jeho 

volnost a kreativita však v určitých případech vede ke zbytečným odchylkám od originálu. 
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Vl. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo přispět k dějinám českého překladu, byť jen malým 

"střípkem", a zodpovědět otázku, jaký je vztah Čechů k tomuto rakouskému dramatikovi, 

básníkovi a prozaikovi, a zároveň se snažit zjistit, zjakého důvodu u nás Hofmannsthalovo 

dílo není více překládáno a jeho hry nenacházejí větší ohlas. 

Jak se zdá, tato skutečnost vyplývá z několika faktorů. Svou roli hraje především 

složitost a rozporuplnost díla tohoto autora. Některá jeho dramata jsou příliš dlouhá, složitá, 

a divácky tedy málo atraktivní. A tak se najde jen málo divadel, která by vsadila na tak 

nejistou kartu. Národní divadlo, které v roce 2000 uvedlo hru Kristinčin návrat, však 

dokazuje, že není nutné mít strach z neúspěchu - hra se dočkala dvaceti dvou repríz 

a navštívilo ji téměř deset tisíc diváků (statistika Divadelního ústavu), což dokazuje, že se 

nejednalo o žádný "propadák". Snad se tedy do budoucna najde více "odvážlivců", kteří české 

publikum s Hofmannsthalovými hrami seznámí. 

Dalším důvodem, který vyplývá z materiálů shromážděných v této diplomové práci, je 

nejednotný postoj kritiků k tomuto autorovi. Hofmannsthal je stále v očích mnoha 

považován za netvůrčího, nemoderního nebo ne zcela originálního autora. Souvisí to 

s Hofmannsthalovou úctou k literární tradici, která však zároveň vede právě k tomuto 

nechtěnému efektu. Nejenže byl Hofmannsthal často nařčen z epigonství, což mu v literární 

kariéře příliš nepomohlo, ale zároveň tato návaznost na starší látky opět přispívá k náročnosti 

jeho díla, jehož pochopení často vyžaduje čtenářovy hluboké znalosti. 

V práci jsme také upozornili na problematický vztah Čechů k Hofmannsthalovi, který 

vyplývá z jeho snahy o zachování Rakouska-Uherska jako mnohonárodnostního tolerantního 

státu. Paradoxně však v době Hofmannsthalova života vycházelo překladů jeho děl více než 

v dnešní době. Tento fakt souvisí s kontakty, které Hofmannsthal udržoval s českými literáty 

a kritiky, kteří se zasloužili o to, že Hofmannsthal byl u nás vcelku dobře přijímán. Je však 

nutné podotknout, že většina překladů, především jednotlivých básní, vycházela v té době 

pouze časopisecky. Bylo by jistě přínosné, kdyby se našel nakladatel, který by dané překlady 

nechal shromáždit, případně doplnil o překlady nové, a vydal knižně. 

Silnou ranou pro recepci Hofmannsthalových děl byla druhá světová válka a po ní 

následující uchopení moci komunistickou stranou v roce 1948. To vedlo k tomu, že nastalo 

období prázdnoty - nevznikaly překlady a ani žádné Hofmannsthalovo drama se na českých 

jevištích dlouho neobjevilo. Dokonce ani jeho velmi úspěšné mystérium Jedermann, 

Hofmannsthalova nejuváděnější hra, která u nás za první republiky patřila k velmi oblíbeným 
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a dodnes zahajuje Salcburský festival, se nedočkala jediného uvedení. To je však vzhledem 

k náboženskému tématu hry pochopitelné. Po několika desetiletích sice došlo k vydání výboru 

z Hofmannsthalovy poezie i prózy a k uvedení dramatu Neúplatný aneb Škola manželů, avšak 

z povědomí českých čtenářů byl tento autor dlouhou odmlkou téměř vymazán, a tak zájem 

o jeho dílo také nebyl nikterak velký. Až po převratu v roce 1989 se začaly objevovat hlasy, 

že by se Hofmannsthalovi mělo u nás věnovat více pozornosti. Zatím však kromě inscenace 

hry Nemožný člověk a Kristinčin návrat zůstává tato výzva nevyslyšena. Nezbývá tedy než 

čekat, až si nakladatelé či divadelní dramaturgové uvědomí dluh, který vůči tomuto 

významnému autorovi máme, a zasadí se o překládání a vydání jeho poezie, prózy i dramat. 

Hugo von Hofmannsthal by si to jistě zasloužil. 

Novely, kterými se tato diplomová práce ve své druhé části zabývala, jsou ukázkou 

Hofmannsthalovy prozaické tvorby nesporné umělecké kvality. Výbor Lucidor, který 

v češtině vyšel, však neseznamuje čtenáře se všemi prózami a lze tvrdit, že v něm chybí díla 

nejvýznamnější. A přitom právě Hofmannsthalovy prózy mají velký předpoklad, že by 

u čtenářů našly ohlas. Bylo by tedy žádoucí doplnit tento výbor o chybějící Hofmannsthalovy 

prózy, a přestože Skoumalovy překlady vykazují nesporné kvality a nejsou ani z hlediska 

interpretace poznamenány dobou svého vzniku, zasloužiy by si i ony nového překladu, neboť 

jak je známo, zastarávání překladu se nevyhne ani ten nejlepší překladatel. 
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VII. RESUMÉ 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje recepci děl 

rakouského básníka, prozaika a dramatika Hugo von Hofmannsthala (1759-1929) v českých 

zemích od doby autorova života až po současnost. Všímá si kulturně-politických souvislostí 

a snaží se odpovědět na otázku, proč není Hofinannsthal u nás více překládán a uváděn na 

českých jevištích. Diplomová práce zároveň mapuje vešekré dostupné české překlady 

autorových děl, jak básnických, tak prozaických i dramatických, a s pomocí dobových 

dokumentů se snaží zjistit, jaké ohlasy autorovo dílo a jeho překlady v českých zemích 

budily. Přehled vešekrých autorových děl, stejně jako českých překladů, je pak uveden pro 

větší přehlednost také v příloze. 

Druhá část diplomové práce se pak zabývá překlady Hofmannsthalových novel 

Reitergeschichte (1899) a Das Erlebnis des Marschalls von Bassompierre (1900) v podání 

Jana Reichmanna z první čtvrtiny 20. století a Aloyse Skoumala z 80. let 20. století. Pro 

adekvátní posouzení obou překladů bylo nejprve nutné věnovat se možným interpretacím 

vybraných novel. Dále byla provedena analýza textu originálu, která se zaměřila na aspekty 

relevantní z překladatelského hlediska. Nakonec došlo k porovnání obou překladů 

s originálem, které vedlo ke stanovení překladatelské metody Jana Reichmanna i Aloyse 

Skoumala, přičemž se potvrdila hypotéza, že Skoumalovy překlady mají vyšší úroveň. 
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VIII. ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Diplomarbeit umfasst zwei Teilen. Der erste Teil widmet sich 

der Wirkungsgeschichte der Werken des osterreichischen Dichters, Prosaikers und 

Dramatikers Hugo von Hofmannsthals (1759-1929) seit der Lebenszeit des Autors bis 

zur Gegenwart. Die kulturpolitischen Zusammenhange werden berlicksichtigt und man 

versucht die Antwort auf die Frage zu finden, warum die Werke von Hofmannsthal 

in Tschechien nicht im gr6/3eren Umfang libersetzt und auf den Blihnen aufgefůhrt werden. 

Die Diplomarbeit stellt gleichzeitig alle erreichbaren tschechischen ůbersetzungen vor, 

und zwar der dichterischen sowie der prosaischen und der dramatischen Werken. Gleichzeitig 

wird versucht, mithilfe der Zeitdokumente festzustellen, welchen Widerhall Hofmannsthals 

Werk und dessen Ůbersetzungen in tschechischen Uindern fand. Wegen einer besseren 

Ůbersichtlichkeit wird eine Liste aller Werke des Autors sowie der tschechischen 

Ůbersetzungen als ein Anhang zugefůgt. 

Der zweite Teil der Diplomarbeit befasst sich mit Ůbersetzungen zweier Novellen 

von Hofinannsthal - Reitergeschichte (1899) und Das Erlebnis des Marschalls 

von Bassompierre (1900) - in der Ůbertragung von Jan Reichmann aus dem ersten Viertel 

des 20. Jhs. und von Aloys Skoumal aus den 80er Jahren des 20. Jhs. Flir eine angemessene 

Beurteilung beider Ůbersetzungen wurde zuerst notig, die moglichen Ausdeutungen 

der ausgewahlten Novellen vorzustellen. Weiter wurde eine aus dem Gesichtspunkt 

der Ůbersetzung relevante Textanalyse durchgeftihrt und schlie/3lich wurden beide 

Ůbersetzungen mit dem Original verglichen. Das fůhrte zur Feststellung 

der Ůbersetzungsmethode von Jan Reichmann und Aloys Skoumal, wobei es zur Bestatigung 

der Hypothese kam, dass die Ůbersetzungen von Skoumal ein hoheres Niveau haben. 
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X. PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Přehled děl Hugo von Hofmannsthala 

(v= vznik; p =premiéra) 

Poezie: 

1890 Was ist die Welt? 

1930 Siehst du die Stadt? (1890 v) 

1891 SOnde des Lebens 

1934 Einem, der vorObergeht (1891 v) 

1892 Mein Garten (1891 v) 
VorfrOhling 
Erlebnis 
Regen in der Dammerung 
Psyche 

1930 "Werke" sind totes Gestein ... (1892 v) 

1893 Prolog zu dem Buch "Anatol" (1892 v; pod pseudonymem Laris) 

1929 leh losch das Licht... (1893 v) 

1930 Canticum canticorum IV.12-16 (1893 v) 

1894 Melusine (1892 v) 
Weihnacht (1892 v) 
Welt und ich (1893 v) 

1895 Terzinen ll, 111 (1894 v) 
Terzinen IV (1894 v) 

1896 Terzinen I (Terzinen Ober Verganglichkeit, 1894 v) 
Weltgeheimnis (1894 v) 
Ballade des aur..eren Lebens (1895 v) 
Manche freilich ... (1895 v) 
Die Beiden 
Lebenslied 
De in Antlitz ... 
Nox portentis gravida 
Gute Stunde 
Unendliche Zeit 

1897 Botschaft 

1898 Gesprach (1897 v) 
Verse auf ein kleines Kind (1897 v) 
Der Kaiser von China spricht (1897 v) 
Reiselied 

1899 Der JOngling und die Spinne (1897 v) 

1903 Dichter sprechen (1897 v) 
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1903 Ausgewahlte Gedichte 

1904 Der Schiffskoch, ein Gefangener, singt (1901 v) 

1907 Des alten Man nes Sehnsucht nach dem Sommer ( 1905 v) 

Dramata: 

1891 
(1928 p Wien) 

1892 
(1901 p 
MOnchen) 

1893 

1894 
(1893 v; 1898 p 
MOnchen) 

1903 
(1897 v; 1929 p 
MOnchen) 

1898 (1897 v; 
1898 p Berlin) 

1898 
(1897 v; 1927 p 
Wien) 

1899 
(1897 v; 1899 p 
Berl in/ Wien) 

1900 
(1897 v; 1926 p 
Wien) 

1899 
(1898 v; 1899 p 
Berlin/ Wien) 

1899 

1932 
(1900 1. Akt; 
1899 v) 

1901 
(p MOnchen) 

1905 
(1904 v; 1905 p 
Berl in) 

1904 
(1903 v; 1903 p 
Berl in) 

Gestern. Studie in einem Akt. (pod pseudonymem Theophil Morren) 

Der Tod des Tizian. Fragment. (pod pseudonymem Laris) 

ldylle 

Der Tor und der Tod 

Oas kleine Welttheater oder Die GIOcklichen 

Die Frau im Fenster 

Der weiP..e Facher 

Die Hochzeit der Sobeide 

Der Kaiser und die Hexe 

Der Abenteurer und die Sangerin 

Theater in Versen (Výbor) 

Oas Bergwerk zu Falun 

Der Tod des Tizian. Ein dramatisches Fragment 

Oas gerettete Venedig. Trauerspiel in fOnf AufzOgen. Nach dem Stoffe eines 
alten Trauerspiels von Thomas Otway 

Elektra. Tragodie in einem Aufzug. Frei nach Sophokles 
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1906 
( 1905 v; 1906 p 
Berlin) 

1906 

1909 
(úplné vydání 
1935; 1907 v) 

1910 
(1908 v; 1910 p 
Berl in) 

1911 
( 1903-11 ; 1911 p 
Berlin) 

1921 
(1910-19 v; 1921 
p MCmchen) 

1923-25 
(1918-24 v; 1948 
pWien) 

1922 
(1919-22 v; 1922 
p Salzburg) 

1956 
(1923 v, p Wien) 

1927 
(1926 v; 1928 p 
Hamburgl 
MOnchen) 

Odipus und die Sphinx 

Kleine Dramen 

Silvia im "Stern" (komedie) 

Cristinas Heimreise (komedie; 1909 neúplná první verze.: Florindo und die 
Unbekannte) 

Jedermann. Oas Spiel vom Sterben des reichen Mannes, erneuert 

Der Schwierige (veselohra) 

Der Turm (1. verze.; tragédie) 

Oas Salzburger Grol:l.e Welttheater 

Der Unbestechliche (veselohra) 

Der Turm (nová verze) 

Překlady a přepracování 

1909 Alkestis. (tragédie podle Euripida) 
(1898 Bruchst.; 
1894 v; 1916 p 
MOnchen) 

1902 

1904 
(1903 v; 1903 p 
Berl in) 

1905 
(1904 v; 1905 p 
Berl in) 

1910 
( 1905 v; 191 O p 
MOnchen) 

1909 

Oas Leben ein Traum (podle Calderóna) 

Elektra. Tragedie in einem Aufzug. (volně podle Sofokla) 

Oas gerettete Venedig. (tragédie v pěti dějstvích podle tragédie Thomase 
Otwaye) 

Kčnig Odipus (překlad Sofokla) 

Die Heirat wider Willen (překlad Moliéra) 
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(191 o p 
MOnchen) 

1917 
(1916 p Berlin) 

1918 
(1917 v; 1918 p 
Berl in) 

1920 
(1918 v; 1920 p 
Berl in) 

Operní libreta: 

1908 
(1909 p Dresden) 

1911 
(1910 v; 1911 p 
Dresden) 

1912 
(p Stuttgart; 1916 
nová verze) 

1919 
(1911-16 v; 1919 
p Wien) 

1928 
(1919-24 v; 1928 
p Dresden) 

1933 
(1928-29 v; 1933 
p Dresden) 

Die Lastigen (podle Moliera) 

Der Burger als Edelmann (podle Moliera) 

Dame Kobold (volný překlad Calderóna) 

Elektra (hudba: Richard Strauss) 

Der Rosenkavalier. Komodie fOr Musik (hudba: Richard Strauss) 

Ariadne auf Naxos (hudba: Richard Strauss) 

Die Frau ohne Schatten (hudba: Richard Strauss) 

Die agyptische Helena (hudba: Richard Strauss) 

Arabella oder der Fiakerball (lyrická komedie; hudba: Richard Strauss) 

Balet a pantomima 

1901 v Der Triumph der Zeit 

1914 
(1912 v; 1914 p 
Paris) 

1916 v 
(p Berlin) 

Novely a povídky 

Josephslegende 

Die grune Flote 

1930 (1891 Age of lnnocence 
v) 

1929 (1893 Gerechtigkeit 
v) 

1893 Oas Gluck am Weg 
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1895 Oas Marchen der 672. Nacht 

1896 Oas Dorf im Gebirge 

1930 Der goldene Apfel 
(1897 v) 

1899 
(1898v) 

Reitergeschichte 

1939 
(1900 v) 

Oas Marchen von der verschleierten Frau 

1900 Erlebnis des Marschalls von Bassompierre 

1929 Der Brief des letzten Contarin 
(1902 v) 

1902 

1907 

1907-08 

1908 
(1907 v) 

Ein Brief (Brief des Lord Chandos) 

1908-12 
(1908 v) 

Die Wege und die Begegnungen 

Die Briefe des ZurUckgekehrten 

Erinnerung schóner Tage 

Augenblicke in Griechenland 

1910 

1911 
(1910 v) 

Lucidor. Figuren zu einer ungeschriebenen Komodie 

Oas fremde Madchen 

1943 Knabengeschichte 
(1906-13 v) 

1914 Raoul Richter, 1896 

1919 Die Frau ohne Schatten 
(1913-19 v) 

1925 Reise im nordlichen Afrika 

Román: 

1930 Andreas oder die Vereinigten (fragment) 
(od 1907 v) 

Ostatní próza: 

1891 Zur Physiologie der modernen Liebe 

1902 Ober Charaktere im Roman und im Drama 

1916 Ad me ipsum 

1922 Buch der Freunde (aforismy a úvahy) 
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1922-27 

1929 

Neue Deutsche Beitrage 

Beruhrung der Spharen 

Projevy a přednášky: 

1905 Shakespeares Kónige und grol3e Herren 

1907 Der Dichter und diese Zeit 

1916 Osterreich im Spiegel seiner Dichtung 

1917 Die Idee Europa 

1922 Rede auf Grillparzer 

1927 Oas Schrifttum als geistiger Raum der Nation 
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Příloha 2 - Seznam překladů Hofmannsthalovy poezie 

• Složil jsem vesla ... , přeložil S. K. Neumann, Moderní revue, sv. 20, 1907- 8, č. 3, s. 194-
195, 8. 12. 1907 

• Píseň na cestu, přeložil Emanuel z Lešehradu, Jitřenka 29, 191 O, č. 21, Zábavná část, s. 
81, 1. ll. 1910 

• Fragment, Já dovedu tak dobře nevěrné chápat ženy ... , přeložil Otokar Fischer, Novina 4, 
1910- ll, s. 235 

• Balada zevního života, přeložil Julius Brabec, Nový obzor 1, 1911, č. 4, s. 176, duben 
• Idy/la, přeložil Václav Syrový, Květy 34, 191211, č. 3, s. 257-260 
• Oba, přeložil Viktor Navrátil, Topičův sborník 2, 1914- 15, č. 3, s. 138, ll. 12. 1914 
• Zkušenost, přeložil Jan Grmela, Národní osvobození 3, 1926, č. 305, Hodina, č. 45 (1), 7. 

ll. 1926 
• Zrnka (aforismy), přeložil J. G., Právo lidu 35, 1926, č. 9, Obrazová příloha PL 3, 10. 1. 

1926 
• Myšlenky (aforismy), přeložil Otto F. Babler, Tribuna 8, 1926, č. 295, s. 4, 16. 12. 1926 
• Píseň osudu, přeložil Otto F. Babler, Tvar 2, 1928, listopad, s. 352 
• Mnozí arci ... , přeložil Julius Brabec, Archa 17, 1929, sv. 3, s. 266 (vyšlo spolu 

s nekrologem J. Brabce) 
• Terciny, překlad JosefRoman Novotný, Archa 17, 1929, sv. 3, s. 266 (vyšlo spolu 

s nekrologem J. Brabce) 
• Balada vnějšího života, přeložil Pavel Eisner, LN 37, 1929, č. 359, s. 1, 19. 7. 1929 
• Přede dnem, přeložil Václav Tůma, Národní osvobození 6, 1929, č. 198, s. 1, 21. 7. 1929 
• Mnozí arci musí zemřít dole, přeložil Jaroslav Haasz, LN 37, 1929, č. 370, s. 1, 25. 7. 

1929 
• Zážitek, přeložil Václav Tůma, Národní osvobození 6, 1929, č. 205, Hodina č. 31, s. 1, 

28. 7. 1929 
• Dva, přeložil J. Hora, LN 37, 1929, č. 434, s. 1, 29. 8. 1929 
• Verše malému děcku, přeložil Pavel Eisner, Panorama 7, 1929- 30, č. 8, s. 237, 25. 10. 

1929 
• Čínský císař, přeložil Otto F. Babler, Lumír 56, 1929- 30, č. 3, s. 124, 19. 12. 1929 
• Píseň cestou, přeložil JosefHora, Plán 1, 1929- 30, s. 385 
• Předjaří, přeložil JosefHora, Plán 1, 1929-30, s. 385- 386 
• Terciny pomfjejícnosti, přeložil Pavel Eisner, Panorama 7, 1929- 30, č. 10, s. 303, 10. 1. 

1930 
• Po četbě Danta, přeložil Otto F. Babler, Archa 18, 1930, sv. 1, s. 34 
• Balada zevního života, přeložil Julius Brabec, Archa 19, 1931, sv. 1, s. 67 
• Bez konce čas, přeložil Otto F. Babler, Archa 19, 1931, sv. 2, s. 104 
• Dobrodružství, přeložil Václav Renč, Akord 4, 1931, č. 6 - 7, s. 245, červen 

-knižní vydání: Václav Renč. S anděly si nelze připíjet. Havlíčkův Brod: Trinitas 2000, s. 
162- 163 

• Terciny o pomfjejícnosti, přeložil Václav Renč, Tvar 4, 1931, č. 5 - 6, s. 263 - 265 
• -knižní vydání: Václav Renč. S anděly si nelze připíjet. Havlíčkův Brod: Trinitas 2000, s. 

159- 161 
• Idyla (scéna), Podle antického obrazu na váze: Kentaur s raněnou ženou na okraji řeky, 

přeložil Otto F. Babler, Archa 27, 1939, sv. 2, s. 55- 58 
• Co jsem prožil, Julius Brabec, Archa 29, 1941, sv. 1, s. 37 
• Ti dva, přeložil J. F., LN 50, 1942, č. 181, s. 1, 10. 4. 1942 
• Prolog, přeložil Ivan Wernisch, Almanach, samizdat 
• Píseň na cestu (výbor), přeložila Hana Žantovská, Československý spisovatel, Praha 1979 
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• Náhle malé jsou smrky, skály ... , přeložil Jan Mareš, elektronická verze, Url: 
http:/ /platon.cbvk.cz/kniha/index. php. 

Příloha 3 - Seznam překladů Hofmannsthalových dramat 

• Císař a čarodějka, přeložil Karel Pudlač (=Arnošt Procházka), Praha, Moderní revue sv. 
19, 1906-7, č. 2, s. 61 - 68, 8.11.1906 

• Člověk a smrt, přeložil Otakar Fischer, Divadlo /Kavka/ sv. VIII., 1909, č. 1, s. 5-7, č. 2, 
s. 39-42, č. 3, s. 69-71, č. 6, s. 153 -151, č. 9, s. 233-234 
-knižně vydáno roku 1919 v Praze, v nakladatelství B. Kavky, edici Hyperion 
(odkoupeno nakladatelstvím Fr. Švejdy) 

• Sobeidina svatba, přeložil Otakar Fischer, Květy 23, 1911, č. 1, s. 49- 63, č. 2, s. 171 -
187, č. 3, s. 326 - 332 

• Dobrodruh a zpěvačka aneb Dary života, přeložil Alfons Breska, Sborník světové poesie, 
Praha, J. Otto 1930 

• Z "Předehry k velikému světovému divadlu", přeložil Otto F. Babler, Nezávislá scéna, sv. 
2, 1932, s. 140-144 

• Bohatec a smrt, přeložil Karel Vetter, Praha, Centrum 1933 
• Neúplatný aneb Škola manželů: Veselohra o 5 dějstvích, přeložila Eva Dlabačová= Josef 

Balvín, Praha, Dilia 1977 
• Nemožný člověk, přeložila Jitka Bodláková pro Divadlo za Branou II, 1994, nevydáno 
• Kristinčin návrat, přeložil JosefBalvín, Národní divadlo v Praze, 2000 

Příloha 4 - Seznam překladů Hofmannsthalových próz 

• Podivná příhoda (VypravováníM de Bassompierre), přeložil adv., LN 18, 1910, č. 290, 
s. 9- 10, 22. 10. 1910 

• Příhoda maršála z Bossompierre, přeložil Jan Reichmann, Pražská lidová revue 8, 1912, 
č. 7- 8, s. 236 - 238, č. 9, s. 269 - 271 

• Jezdecká povídka, přeložil Jan Reichmann, Světozor 15, 1914-15, č. 7, č. 8 
• Dopis, přeložil Jan Reichmann, Světozor 16, 1915- 16, č. 50, s. 10- 15, 9. 8. 1916 
• Sen, přeložil Otto F. Babler, Stan 2, 1930, č. 7, s. 106- 107 
• Zlaté jablko, fragment, přeložil Antonín Penc, Praha, Corona 1931 
• Poznámky z deníku, přeložil Václav Holan, Listy 4, 1936, č. 15, s. 352- 354, 12. ll. 1936 
• Poznámky z deníku, přeložil Václav Holan, Listy 5, 1937, č. 3, s. 52- 53, ll. 3. 1937 
• Lucidor, přeložil Aloys Skoumal, Praha, Odeon 1981, reedice Slovart 1998 

Příloha 5 - Seznam překladů Hofmannsthalových operních libret 

• Arabella, přeložila Eva Bezděková, B.m.: B.n. 19-
• Růžový kavalír: Hudební veselohra o 3 dějstvích, přeložil Karel Šípek, Berlín, FUrstner, 

por. 1911 
• Legenda o Josefovi, přeložil Alfons Breska, Praha, Zátiší, B.M. Klika 1922 
• Elektra: Opereta-tragédie o 1 dějsttví na text Hugo von Hofmannsthala, přeložil 

Ferdinand Pujman a Karel Jernek, Praha, SHV 1962 
• Růžový kavalír: Hudební komedie o 3 dějstvích na text Huga von Hofmannsthala, přeložil 

Karel Jernek, Praha, SHV 1964 
• Ariadna na Naxu, opera o 1 jednání s předehrou, přeložil Zdeněk Knittl, Ústí nad Labem, 

Státní divadlo 1972 
• Elektra: Tragedie o 1 dějství, přeložil Karel Kovařovic, Praha, Národní divadlo 1995 
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• Růžový kavalír: "komedie pro hudbu" o třech dějstvích, překlad Jaromír Zelenka, Praha, 
Národní divadlo 1996 

• 
Příloha č. 6 -Uvedení Hofmannsthalových dramat a oper na českých jevištích 

• Elektra, Národní divadlo, premiéra 25 .4. 191 O 
• Růžový kavalír, Národní divadlo, premiéra 4.3. 1911 
• Bloud a smrt, Divadlo umění, večer "německé poesie" v Hlaholu, 21.3. 1912 
• Sobeidina svatba, "Divadlo umění" v Intimním divadle na Smíchově, 1913 
• Neúplatný, Brno, Renaissanční vídeňské divadlo, 14.5.1923 v Brněnské činohře 
• Bloud a smrt, Komorní večer Scény adeptů 29.3. 1927 v Legii malých 
• Člověk (bloud) a smrt, nastudoval profesor dramatické školy státní konzervatoře Milan 

Svoboda se svými žáky, 28. 2. 1930 
• Hra o bohatci (Jedermann), Staré divadlo - brněnská činohra, 1930 
• Každý, Olomoucké české divadlo, srpen 1932, před dómem sv. Václava 
• Jedermann, Mikulov, před Dietrichsteinovým chrámem, hráli místní ochotníci 5. a 6. 7. 

1932 
• Jedermann, červen 1937, Německé divadlo, Praha, Valdštejnská zahrada 
• Jedermann, srpen 1937, Brno, před chrámem sv. Petra 
• Salcpurské velké divadlo světa, hráno na brněnském Petrově v němčině, režie Váša 

Hochmann, 25.8. 1937 
• Ariadna na Naxu, Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem, 1973 
• Neúplatný aneb Škola manželů, premiéra Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 1977 
• Arabella, Státní divadlo Ostrava, premiéra 16.5.1992 
• Nemožný člověk, Divadlo za branou II., premiéra 1.1. 1994 
• Elektra, Národní divadlo Praha, premiéra 3.6. 1995 
• Růžový kavalír, Národní divadlo Praha, premiéra 22.11. 1996 
• Kristinčin návrat, Národní divadlo Praha, premiéra 13.5. 2000 
• Ariadna na Naxu, Divadlo J.K. Tyla Plzeň, premiéra 27.10.2001 
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