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SLOVO ÚVODEM

Tradiční sborník překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kterou po-
řádají filologické katedry pro studenty všech českých vysokých škol již po čtrnáct let, vychází 
letos již potřetí v novém grafickém provedení a ke XIV. ročníku soutěže i s novým názvem 
– V zrcadle překladu. Název je jak metaforou, tak i vcelku přesným popisem formátu našeho 
sborníku: v zrcadle překladu lze hledat, v čem se potkávají a navzájem doplňují různé kultury 
a jejich literární tradice, a jak se v různých jazycích sledují i kříží cesty k pojmenování světa 
kolem nás i v nás, a aby se Vám, čtenářům, hledalo co nejpohodlněji, prezentujeme zde origi-
nály a jejich překlady v zrcadlové úpravě.

Letošní ročník překladatelské soutěže byl nový ještě v jednom ohledu: připravili jsme sou-
těžní kategorii pro studenty středních škol a k účasti pozvali střední školy Moravskoslezského 
kraje i školy za jeho hranicemi. Abychom se mohli věnovat pečlivě opravě a hodnocení každé-
ho soutěžního překladu, požádali jsme školy, aby do soutěže nepřihlásily více než dva překlady 
za každý soutěžní jazyk – i s tímto omezením se nám sešlo celkem 134 překladů z angličti-
ny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny i polštiny a dlouhá řada jejich autorů se spolu 
se svými spolužáky i vyučujícími přišla podívat na závěrečnou konferenci Dne s překladem, 
mnozí se aktivně zúčastnili také odpoledních překladatelských dílen. Velice si ceníme zájmu 
studentů a stejně tak pomoci a spolupráce jejich učitelů. Jmenný seznam soutěžících včetně 
udělených ocenění najdete v závěru našeho sborníku.

V tradiční kategorii překladů studentů vysokých škol tentokrát poroty hodnotily 35 překla-
dů literárních i neliterárních textů z šesti univerzit. Šesti překladům bylo uděleno čestné uznání 
a právě výběr z nich Vám přináší tento sborník. Diskuse nad originály a překlady soutěžních 
textů byla předmětem překladatelských dílen organizovaných na jazykových katedrách za účas-
ti soutěžících překladatelů, zájemců z řad studentů a samozřejmě členů poroty.

Přednášky dopolední překladatelské konference Dne s překladem se ve XIV. ročníku sou-
těže soustředily na žánry, s nimiž se ve výuce překladu i v translatologických pracích setkáváme 
méně často: Anna Tkáčová, překladatelka ze španělštiny, se zaměřila na specifika překladu ese-
jistické tvorby; Miroslav Pošta studentům představil principy audiovizuálního překladu, zvláště 
převodu originálních dialogů do titulků v cílovém jazyce, včetně využití moderních technologií; 
Igor Jelínek, rusista naší filozofické fakulty, se věnoval překladu operního libreta pro divadelní 
představení a vycházel podobně jako jeho kolegové přednášející z vlastních zkušeností. 

Závěrem nezbývá, než poděkovat Vám, čtenářům, že jste si na náš sborník našli čas, a po-
přát všem aktérům soutěže, především jejím účastníkům-překladatelům, další úspěšný ročník 
– a bude to ročník patnáctý, jubilejní. 

 Za organizační tým překladatelské soutěže
V Ostravě 26. listopadu 2019  Renáta Tomášková



10 LOUISE DUPRÉ
La Voie lactée

Chapitre trois

DES CERCLES, des spirales, des volutes. Alessandro dessine, du bout des doigts, sur le duvet 
de mes bras, comme pour accepter la volonté de l’amour. II n’ose pas encore effleurer la peau 
fragile du cou, glisser la paume jusqu’à la moiteur de mes seins. Je retiens mon souffle, je n’ose 
pas bouger. II n’a pas caressé le corps d’une autre femme depuis la mort de Jasmina, je sais 
cela, maintenant, je le sais. Et avant, quand Jasmina était vivante ? C’est une question que je ne 
lui poserai jamais. La pièce est déjà plus fraîche, les bûches ont donné tout leur feu, il faudrait 
raviver les flammes. Tant pis. Surtout ne pas bouger, ne rien déranger, attendre que le désir 
l’emporte sur la mort.

Ce silence, autour de nous, ce recueillement. Alessandro glisse la main sous mon chandail. 
Puis ce frôlement, à peine perceptible, nous voici dans le noir de l’amour, déjà noués en une 
même solitude. Ce diamant, entre les cils d’Alessandro, quelle phrase le hante en ce moment ? 
Sa mère en pleurs qui jure fidélité à son père ou Jasmina qui le supplie de ne jamais l’oublier ? 
J’approche les lèvres, j’effleure sa peau douce, juste en dessous de l’œil, puis la barbe et les 
lèvres, pudiquement les lèvres, comme on risque un premier aveu.

Mon amour. Les mots se sont formés trop vite dans ma bouche, ce sont les mots d’une 
femme qui n’a personne à pleurer. Alessandro a -t-il entendu ? Ses lèvres, presque dures sur mes 
lèvres, puis sa langue pénètre ma bouche, il me lèche, il veut avaler tous mes mots. Il acquiesce 
maintenant, je le sais, tout son corps, le sang dans les veines, malgré la mémoire, la chevelure 
bénie de Jasmina, les disputes, les fous rires, la lumière tamisée de la maison de Tunis, l’extase 
l’après -midi durant la sieste des garçons, l’éblouissement de la chair qui, une fois de plus, a ac-
compli la promesse de l’amour.

Je t’aime, Alessandro. Je l’ai tutoyé, entraînée par un tourbillon que rien ne peut désormais 
arrêter. Entre nous, il n’y a plus que nous, vivants, tremblants, nous et l’orgueil démesuré de 
l’oubli. Je t’aime. Ce n’est pas un aveu, plutôt une façon de l’amener à moi, tandis qu’il enfonce 
en moi sa chair gorgée de sang, chaleur, douceur, violence, puis éclatement, comme si toutes 
nos fibres volaient dans l’espace, tourbillon de cellules, poussière dorée, retour à l’opacité bien-
faisante de l’abîme avant la séparation de la terre et des eaux. Nous ne sommes plus personne.

Alessandro prend ma tête entre ses mains et me regarde, lentement, comme pour se faire 
à l’épreuve de mon visage. II me fixe, ahuri, triste, coupable, Jasmina vient de retourner à ses 
cendres, il n’a pas su la garder vivante, éternellement, dans la mort. Je voudrais trouver une 
parole, consolation, rédemption, mais mon silence se mêle au silence de la nuit. Un long frisson 
le long de ma colonne vertébrale. De nouveau, c’est le présent, le corps qui réclame un peu de 
chaleur, crie plus fort que toutes les inquiétudes.

J’ai frissonné et Alessandro reconnaît mon visage. Il me sourit, me colle contre lui, m’en-
veloppe de sa veste. Geste d’amant, d’ami ou de veuf ? Je ne sais pas, comme chaque fois que 
s’impose la compassion. Je ne cherche pas à savoir.
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MARIE NOVÁKOVÁ
Překlad

Kapitola třetí

KRUHY, spirály, vlnky. Alessandro mi je špičkami prstů kreslí do chmýří na pažích, jako by 
pozvolna přijímal vůli lásky. Ještě se neodváží zlehka dotknout mé křehké kůže na krku, sklouz-
nout dlaní až k mým oroseným ňadrům. Zadržím dech, neodvážím se pohnout. Od Jasmíniny 
smrti nelaskal tělo jiné ženy, to vím, ano, teď už jsem si tím jistá. A předtím, když ještě žila? 
Na tohle se ho nikdy nezeptám. V pokoji je už chladněji, polínka ze sebe vydala veškerý žár, 
měli bychom zažehnout další jiskru. Jen to ne. Hlavně se ani nepohnout, nic nepokazit, počkat, 
až touha předčí smrt.

To ticho okolo nás, to soustředění. Alessandro mi vklouzne rukou pod blůzku. Pak už 
jen sotva postřehnutelný dotyk a ocitáme se v láskyplné tmě, svázaní do téže samoty. Mezi 
Alessandrovým obočím je diamant − na co zrovna myslí? Na svou uplakanou matku, která 
jeho otci přísahá, že je mu věrná, nebo na Jasmínu, která ho snažně prosí, aby na ni nikdy 
nezapomněl? Natáhnu k němu svoje rty a zlehka se dotknu jeho jemné kůže kousíček pod 
okem, pak na vousech a na rtech, na těch jen tak zdrženlivě, jako když člověk poprvé vyzná-
vá lásku.

Má lásko. Slova se mi v ústech zformovala příliš rychle. Jsou to slova ženy, která se nemá 
komu vyplakat na rameni. Slyšel to? Jeho rty jsou na těch mých téměř tvrdé, proniká do mě 
jazykem, olizuje mě, chce spolknout všechna má slova. Teď dobývá, to jsem poznala, celým 
svým tělem, krví proudící v žilách, i přese všechny vzpomínky na Jasmíniny posvěcené kadeře, 
jejich hádky, bláznivý smích, tlumené světlo jejich tuniského domova, nadšení, kterým hýřili 
chlapci během odpolední siesty, zažívá omámení těla, které ještě jednou dostojí slibu lásky.

Miluji tě, Alessandro. Unešená vírem, který už teď nemohlo nic zastavit, jsem mu tykala. 
Byli jsme tu jen my dva, živí a rozechvělí, my dva a přehnaná hrdost na zapomnění. Miluji tě. 
Nebylo to ani tak vyznání lásky jako spíš způsob, jak si ho k sobě přitáhnout, zatímco on do 
mě vrážel kus masa nasycený krví, horkem, něžností a násilím. Nakonec jsme se roztříštili na 
tisíce malinkatých částeček, bylo to jako by každičké vlákno našich těl poletovalo ve vzduchu, 
jako vír buněk, zlatý prach, návrat k blahodárné neprůzračné hlubině, která existovala ještě 
před tím, než se rozdělila voda a země. Už z nás nebyly lidské bytosti.

Alessandro mi vezme hlavu do dlaní a rozvážně se mi dívá do tváře, jako by jí chtěl odolat. 
Nespouští ze mě oči, cítí se zmateně, smutně a provinile. Jasmína se vrací na onen svět a on ji 
v sobě nedokázal nechat žít navěky. Chtěla bych mu poskytnout slova útěchy, vykoupení, ale 
mé mlčení se mísí s mlčením noci. Přeběhne mi neskutečný mráz po zádech. Znova se ocitám 
v přítomnosti, moje tělo se dožaduje trochy tepla, překřičí všechny obavy.

Otřesu se a Alessandro rozpozná můj obličej. Usměje se na mě, přitiskne mě k sobě a při-
kryje mě svým sakem. Je to gesto milence, přítele, nebo vdovce? Nevím, nikdy nevím, když 
přijde na soucit. Ani se to nesnažím pochopit.



12 Chapitre quatre

IL DORT. Collé contre ma peau, il dort, abandonné à sa fatigue. Son souffle sur ma nuque, un 
peu rauque. Ce n’est pas un ronflement, quelque chose comme un sifflement, une plainte, un 
instrument de musique mal accordé, une caresse maladroite. Je veillerai jusqu’à ce que la nuit 
nous recouvre de sa bonté. Les lumières de la ville dessinent des spectres sur le rideau, mais ils 
ne nous menacent pas. Alessandro repose dans la chaleur de mon dos, sans culpabilité. Dans la 
vérité du sommeil, il a séparé mon corps du corps de Jasmina. Je n’ai pas peur.

Alessandro s’éloigne un peu de moi maintenant, il fait des gestes brusques, il se débat. Je 
lui caresse le bras doucement et il se colle à nouveau contre mon corps, il cherche ma fourrure, 
entre les dents il murmure, Anna, il me reconnaît et s’apaise, voilà, il est apaisé. Non, je n’ai 
pas à avoir peur, nos corps sont déjà soudés l’un à l’autre dans une très vieille histoire que nous 
ne connaîtrons jamais. On ne ment pas dans le sommeil. Cette phrase, combien de fois maman 
l’a -t-elle prononcée ? Mais je ne faisais pas attention, trop préoccupée, la vie qui prend toute la 
place, le travail, mes amants, des étudiants en architecture.

Et puis ce bel Américain rencontré au bar où je travaille, près de la Citadelle. Maman vient 
parfois prendre un verre depuis que papa vit auprès d’Eileen, à Toronto. Aurait -il continué à 
jouer le bonheur tranquille si le théâtre ne s’était pas effondré en pleine représentation sous nos 
yeux ?

Le regard halluciné d’Alessandro quand je lui ai raconté. Il a vidé son verre d’un trait, les 
yeux dans le vide, en répétant, Une histoire pour la télévision. Il avait suffi d’une question anodine. 
Ton père, Anna ? J’avais oublié la honte, j’avais raconté. L’entreprise de papa qui fusionne avec 
une compagnie de Toronto, les voyages de papa, des séjours de plus en plus fréquents, puis son 
poste là, besoin de défis, il n’a que quarante -cinq ans après tout. Maman, elle, a son métier d’infir-
mière, et elle s’occupe si bien d’Anna, à croire que c’est sa sœur à elle plutôt que la sœur de papa ! 
Moi, je suis à l’université. Tout de même, c’est la fête quand il vient, maman porte des robes qui 
moulent les hanches, elle nous amène chaque fois à un nouveau restaurant. Nous sommes à table, 
je me souviens parfaitement. Papa me pose une question sur mes études, je lui réponds avec un 
reste d’enfance dans la voix, les promenades près du fleuve pour regarder les bateaux venus des 
pays de légende, et l’inévitable cornet de crème glacée au chocolat. Oui, je me souviens. Puis 
cet homme qui surgit de nulle part, tandis que le serveur apporte les assiettes. II ne semble pas 
nous voir, nous, seulement papa, qu’il appelle Richard, en anglais. II parle vite, très vite, il est 
ici pour un congrès, il retournera à Toronto demain. Et papa, lui, quand rentre -t-il ? Eileen n’est 
pas venue, elle est restée à la maison avec son petit Michael ? Quel charmant bambin elle a !

J’entends, Yes, d’une voix éteinte. Un inconnu avec un nom anglophone, Richard Martin, 
l’amant, peut -être même le conjoint d’une certaine Eileen, vient de prendre la place de mon 
père à table.

Alessandro a détaché sa main de moi, il cherche mes seins maintenant. Maman savait pour 
Eileen, elle le savait sans savoir, on sait ces choses -là, dit -elle. On essaie de croire à la fatigue, les 
longs voyages en train, les problèmes au bureau, mais le sommeil ne ment pas. Elle savait, mais 
elle faisait semblant de ne pas le voir. Comme je sais pour Alessandro. Je n’ai pas à avoir peur.
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Kapitola čtvrtá

SPÍ. Spí ke mně přitisknutý, ponechán napospas únavě. Na zátylku cítím jeho mírně sípavý 
dech. Není to chrápání, spíš nářek, stížnost, špatně naladěný hudební nástroj, nešikovné po-
hlazení. Zůstávám vzhůru, dokud nás nezahalí dobrotivá noc. Světla města kreslí na závěsy 
přízraky, ale ty nás neohrožují. Alessandro nevinně odpočívá na mých horkých zádech. Díky 
pravdě spánku dokázal odlišit moje tělo od Jasmínina. Nebojím se.

Alessandro se teď ode mě trochu odtáhne, prudce gestikuluje, vzpouzí se. Něžně ho po-
hladím po paži, on se ke mně znova přitulí, hledá můj kožíšek, sotva zřetelně zašeptá Anno, 
rozezná mě a uklidní se, najednou je v klidu. Ne, nemám se čeho bát, naše těla jsou už vzájem-
ně těsně propojená velmi dávným příběhem, který se nikdy nedozvíme. Spánek nelže. Kolikrát 
tuhle větu máma řekla? Jen jsem tomu nikdy nevěnovala pozornost, byla jsem příliš zaneprázd-
něná, veškerý prostor zabral život, studium, práce, milenci, studenti architektury.

A pak jsem v baru u Citadely, ve kterém jsem pracovala, potkala toho pohledného Ameri-
čana. Máma si tam občas chodila dát skleničku od té doby, co začal táta žít v Torontu s Eileen. 
Předstíral by dál to poklidné štěstí, kdyby se nám celá ta komedie nezřítila v celé své kráse 
přímo před očima?

Ten ohromený pohled v Alessandrových očích, když jsem mu o tomhle vyprávěla. Sklenič-
ku do sebe vyklopil naráz, zíral do prázdna a opakoval: Příběh jak pro televizi. Stačila neškodná 
otázka. A  co Váš otec, Anno? Úplně jsem se zapomněla stydět a  vyprávěla jsem. O  tátově 
podniku, který se slučoval s  jednou společností v Torontu, o  jeho služebních cestách, které 
byly čím dál tím častější, pak přišla nová práce, potřeba nových výzev, konec konců, bylo mu 
teprve čtyřicet pět. Máma pracovala jako zdravotní sestra, velmi dobře se starala o Annu, až by 
člověk řekl, že to byla spíš její sestra než tátova. Já jsem byla na vysoké škole. I přesto to byl 
svátek, když přijel, máma si oblékla šaty, které jí obepínaly boky, a pokaždé nás vzala do jiné 
restaurace. Seděli jsme u stolu, pamatuji si to dokonale. Táta se mě ptal na školu, se zábleskem 
dětství v hlase jsem mluvila o četných čokoládových zmrzlinách a o procházkách u řeky, kde 
jsem pozorovala lodě z bájných zemí. Ano, vzpomínám si. A pak, když číšník přinášel jídlo, se 
z ničeho nic vynořil muž. Vypadal, že nás nevidí, že vidí jenom tátu, říkal mu Richarde a jeho 
jméno přitom nevyslovoval francouzsky, ale anglicky. Mluvil rychle, velmi rychle, přijel sem na 
kongres, zítra se vrací do Toronta. A táta se vrací kdy? Eileen nepřijela, zůstala doma s malým 
Michaelem? Jaké to rozkošné dítě!

Slyšela jsem tlumené Yes. Cizinec s anglofonním jménem Richard Martin, milenec, možná 
i partner jisté Eileen, zabral u stolu místo mého táty.

Alessandro pohnul rukou, teď hledal moje ňadra. Máma o Eileen věděla, věděla to, aniž by 
to věděla, tyhle věci člověk vždycky pozná, říkávala. Člověk se vždycky snaží věřit, že je v tom 
únava, přespříliš cest vlakem, problémy v práci, ale spánek nelže. Věděla to, ale předstírala, že 
to nevidí. Jako já vím o Alessandrovi. Nemám se čeho bát.



14 Chapitre cinq

LE CAFÉ FRAIS MOULU, le tabac qui grille dans le fourneau d’une pipe, une bûche d’érable, 
et l’odeur du sommeil d’Alessandro entre les draps, j’ouvre les yeux dans un espace habité. 
Cette année, je passerai le jour de Noël dans un espace habité. Quelle heure est -il ? Depuis 
combien de temps Alessandro est -il levé ? Ces questions qui flottent. Je les laisse flotter, encore 
engourdie de sommeil, accrochée à un rêve dont je garde une sensation de douceur, comme si 
on pouvait marcher dans le vide sans risquer de se fracasser les os. Ce serait un bon début de 
poème, dirait Fanny. Elle sortirait de sa poche son carnet rouge.

Aujourd’hui, elle va rejoindre son nouveau copain à la campagne, elle rencontre sa famille, 
un père une mère qui vivent ensemble, des sœurs et des frères, un chien. L’enchantement. J’ai 
souri, sans commenter. Alessandro et moi, nous passerons le réveillon seuls. J’ai patiemment 
fait le menu, j’ai le goût des gestes sans conséquence. Laver des champignons pour la salade, 
essuyer une larme qui risque de tomber sur l’oignon frais coupé, puis calculer, non pas les 
dimensions d’un immeuble, mais le temps de cuisson de l’oie ou l’heure à laquelle il faudra 
prendre l’entrée.

Penché au -dessus de la ville, Alessandro mâche paresseusement sa pipe, il essaie de recon-
naître les masses verticales qui s’étirent dans la lumière neigeuse du matin. Une église, repé-
rable à son clocher, les édifices, les tours au loin, les silos du port. Je m’approche doucement, je 
frôle son bras, il se retourne, Bien dormi, Anna? Puis il glisse derrière mon oreille une mèche 
rebelle qui couvre mon œil droit. Je t’ai préparé l’eau de vaisselle que tu appelles du café. Je lui 
tire la langue, il rit. La nuit ne nous a pas séparés.

Les flammes montent, hautes, grasses, triomphantes, puis la bûche s’effondre. Alessandro 
se retourne en souriant. Je suis bien ici. Je prends sa main dans la mienne, j’essaie d’imaginer sa 
vie à Rome, son appartement dans le bruit strident de Rome. Je lui demanderai de me le dessi-
ner, quand je m’en sentirai capable. Pour l’instant, notre histoire à nous tient dans notre main. 
Un après -midi à Carthage, une soirée à Tunis, la mémoire de trois nuits au fond des draps. 
Mais tout de même, il y a des souvenirs. L’attente interminable de décembre, les messages, les 
doutes. La photo de Jasmina. Et puis Fanny, heureusement, mon ange rouge, qui est apparue au 
bon moment, comme dans les temps où les anges descendaient du ciel pour nous sauver. Ales-
sandro, il y avait des anges à Carthage ? Il me regarde, amusé, il plonge la main dans l’ouverture 
de ma robe de chambre. Il ne répondra pas.

Chapitre six

LA NUIT S’EST RÉPANDUE doucement et nous l’avons laissée se répandre, jusqu’à ce que 
tout soit englouti, les fauteuils, les lampes, l’arbre de Noël, même la fenêtre n’a pas été épar-
gnée, ni le ciel, d’un noir rosé, velouté. J’ai voulu me lever pour aller placer un disque dans le 
lecteur, mais Alessandro a posé sa main sur mon bras, pourquoi nous priver du silence et, au 
cœur du silence, de la vie de l’immeuble qui nous arrive par vagues lentes ? 
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Kapitola pátá

ČERSTVĚ POMLETÁ KÁVA, hořící tabák v dýmce, javorové polínko a vůně Alessandrova 
spánku v peřinách. Probouzím se do domova, který náhle ožil. Štědrý den tedy letos strávím 
v teple domova. Kolik je hodin? Před jak dlouhou dobou Alessandro vstal? Vzduchem poletují 
otázky. Klidně je nechám poletovat, pořád jsem rozespalá a tak trochu rozněžnělá ze snu. Při-
padám si, jako bych mohla kráčet prázdnem, aniž bych se musela bát, že si zlámu kosti. To by 
byl dobrý začátek básně, řekla by Fanny a vytáhla by z kapsy svůj červený zápisník.

Dnes pojede na venkov se svým novým přítelem, aby se seznámila s jeho rodinou − rodi-
či, kteří žijí ještě stále spolu, sourozenci a psem. Kouzelná chvíle. Usmála jsem se a nic jsem 
neřekla. S Alessandrem tedy oslavíme Štědrý večer sami. Trpělivě jsem chystala večeři, měla 
jsem chuť na bezvýznamná gesta. Umýt žampiony na salát, utřít si slzu, která už už ukápnout 
do čerstvě nakrájené cibule, a nakonec spočítat − tentokrát ne rozměry budovy −, jak dlouho 
se bude dělat husa a v kolik si dát předkrm.

Alessandro hledí na město, líně přežvykuje tabák a snaží se rozeznat obrysy, které se roz-
pínají v zasněženém dopoledním světle. Kostel, který prozradí zvonice, budovy, vzdálené věže, 
přístavní sila. Pomalu přijdu k němu, zlehka ho pohladím po paži. Otočí se ke mně, Vyspala 
ses dobře, Anno? Odhrne mi z pravého oka neposedný pramínek vlasů a zastrčí mi ho za ucho. 
Udělal jsem ti tu špinavou vodu, které říkáš kafe. Vyplázla jsem na něho jazyk, zasmál se. Noc 
nás nerozdělila.

Velké a silné plameny vítězně planou, dokud polínko není na popel. Alessandro se ke 
mně otočí s úsměvem na rtech. Cítím se tu dobře. Vezmu ho za ruku a snažím se představit 
si jeho život v Římě, jeho byt uprostřed pronikavých zvuků římských ulic. Jednou, až se 
na to budu cítit, ho poprosím, aby mi ho nakreslil. Teď je náš příběh v našich rukou. Jedno 
odpoledne v Kartágu, jeden večer v Tunisu, vzpomínka na tři noci v peřinách. I tak nám ale 
zbývají další vzpomínky − nekonečné čekání na prosinec, zprávy, pochybnosti. Jasmínina 
fotka. A konečně Fanny, která se naštěstí objevila v tu pravou chvíli jako můj anděl strážný 
s předzvěstí lásky, jako tomu bývalo v dobách, kdy se andělé snášeli z nebes, aby nás za-
chránili. Alessandro, byli v Kartágu andělé? Pobaveně se na mě podívá a strčí mi ruku do 
výstřihu županu. Neodpoví.

Kapitola šestá

NOC SE ZVOLNA ROZHOSTILA a my jsme ji nechali rozhostit se, až všechno zahalila do 
tmy − křesla, lampy, vánoční stromeček, neušetřila ani okno, ani oblohu, která získala sameto-
vě růžový nádech. Chtěla jsem se zvednout, abych pustila cédéčko, ale Alessandro mi položil 
ruku na rameno. Proč bychom se měli okrádat o ticho a o život budovy v něm, který k nám 
v pomalých vlnách přichází? 



16 Justement, dans le corridor s’est élevé le rire d’un père Noël, de jeunes enfants ont poussé de 
petits cris de joie, et nous nous sommes mis à rire, joyeux nous aussi, captifs d’un vieux passé 
qui se réveillait en nous, comme s’il s’était simplement assoupi. Alessandro s’est levé, il a cher-
ché à tâtons son chemin jusqu’à la chambre, il est revenu avec un cadeau, l’a déposé sous l’arbre 
de Noël. Alors, j’ai pris dans le placard un livre d’art que Fanny m’avait aidée à emballer. Et 
son cadeau à elle, une anthologie de poésie que la libraire m’avait conseillée. Dommage, je 
ne pourrais pas la lui donner ce soir. Je ne l’entendrais pas battre des mains, puis s’exclamer. 
Jusqu’à quel âge les joies de la première enfance réclament -elles du bruit, des gloussements, de 
petits vacarmes qui nous rassurent sur notre capacité d’être aimé ?

Alessandro a voulu parler à son petit -fils. J’ai entendu sa voix en italien, chantante, sonore 
soudain, ce n’était plus tout à fait le même homme, comme quand on retrouve sa première 
langue. Plus jeune, plus enjouée, sa voix de Noël, coupée de toute nostalgie. Il s’est interrompu 
brusquement, il a posé sa main sur le récepteur, il a dit, Anna, Marco voudrait te saluer. Inter-
loquée, j’ai répondu, Je ne parle pas italien, puis j’ai pensé, Jasmina n’était -elle pas tunisienne ? 
Marco avait sans doute appris le français en même temps que l’arabe et l’italien.

Je me suis retrouvée debout, face à la ville maintenant prête à accueillir l’enfant crucifié, 
j’ai conversé avec le petit Marco de la photographie, le bambin effronté que j’avais réduit en 
flammes avec l’aide de Fanny. Je me suis entendue lui souhaiter joyeux Noël. Lorsque j’ai 
raccroché, mes yeux ont rencontré ceux d’Alessandro, son fils venait de lui offrir le cadeau de 
Noël qu’il espérait, il avait dessiné une ligne entre le passé et le présent. Une ligne poreuse, mais 
un trait tout de même, une démarcation. J’ai dit, Il est très bien, ton fils. De petites gouttes ont 
glissé dans la barbe d’Alessandro, il a ajouté, Ce sera moins facile avec Gianni. La photographie 
a surgi encore une fois de ses cendres, et, un peu à droite, un bébé grassouillet, lové dans la 
chaleur du corps de Jasmina. Pourquoi avoir brûlé la photographie ? J’aurais aimé la revoir, ob-
server la posture de Gianni, l’expression de son visage, isoler les détails qui m’avaient échappé. 
J’avais à peine regardé les deux enfants, et voilà qu’ils se mettaient à exister, ils devenaient des 
hommes susceptibles de dire oui ou non, des hommes bien vivants qu’on ne pouvait plus ranger 
dans un album.

C’était le vertige de nouveau dans ma tête, la robe de la femme ouverte comme un para-
chute, ses lèvres figées, ses yeux qui un instant me sourient. J’ai entendu un soupir à côté de 
moi, on pleurait, doucement, moi qui n’avais jamais vu pleurer un homme. Alessandro sanglo-
tait, vieilli, tassé sur lui -même. Défait. Je l’ai entouré de mes bras, en silence, comme avaient 
dû le faire sa mère, Jasmina, et sa sœur peut -être, et d’autres femmes encore dont j’ignorerais 
toujours le prénom, des amies, des amantes d’un soir ou de quelques mois rencontrés à Car-
thage, à l’heure où il faut se cacher du soleil brûlant. J’étais soudain une autre femme, qui ? Peu 
importait. Alessandro sanglotait, il fallait le consoler, je le consolais. Sur le mur, une immense 
créature à deux têtes s’était formée, elle se berçait lentement dans son ombre, peut -être n’étais-
-je plus une femme, peut -être n’étions -nous plus des humains, Alessandro et moi, mais des 
monstres, des poissons volants, des crabes qui essayaient de creuser ensemble une brèche dans 
l’écorce terrestre. Entre nous, il n’y avait que nous, avec notre histoire fragile. Nulle part nous 
n’étions à l’abri.
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Právě se na chodbě rozezněl Santa Clausův smích a veselé výkřiky dětí. Samou radostí jsme se 
rozesmáli taky, probudila se v nás dávná minulost, jako kdyby v nás jen tak dřímala. Alessandro 
vstal, poslepu hledal cestu do pokoje a vrátil se s dárkem, který položil pod vánoční stromeček. 
Já jsem ze skříně vytáhla knížku o umění, kterou mi Fanny pomohla zabalit. A taky dárek pro 
ni, byla to sbírka básní, kterou mi doporučili v knihkupectví. Škoda, že jí ji nemůžu dát dnes 
večer. Neuvidím ji zatleskat a zajásat. V jakém věku ještě potřebujeme, aby naše raně dětské 
radosti vyvolávaly pozdvižení, povyk a chichotání, abychom si byli jistí, že nás má někdo rád?

Alessandro chtěl mluvit se svým vnukem. Slyšela jsem ho mluvit italsky, jeho hlas byl ná-
hle zpěvný a zvučný, byl z něj úplně jiný muž, jako když se člověk vrátí ke své rodné řeči. Byl 
mladší, hravější, z jeho hlasu čišela nostalgie Vánoc. Z ničeho nic přestal mluvit, položil dlaň na 
sluchátko a řekl, Anno, Marco by tě chtěl pozdravit. Zaskočeně jsem odvětila Neumím italsky, 
ale vzápětí mi došlo, že Jasmína byla přece Tunisanka…? Marco se nejspíš naučil francouzsky 
s arabštinou a italštinou zároveň.

Přistihla jsem se, jak stojím čelem k městu, které bylo nyní připravené přivítat trýzněné 
dítě. Povídala jsem si s maličkým Marcem z fotky, nestydatým dítkem, které jsem s pomocí 
Fanny spálila na popel. Slyšela jsem se, jak mu přeji šťastné a veselé. Jakmile jsem zavěsila, 
můj pohled se setkal s Alessandrovým: jeho syn mu právě dal vánoční dárek, v jaký doufal − 
tlustou čáru mezi minulostí a přítomností. Čáru sice pórovitou, ale alespoň nějakou, alespoň 
nějaké ohraničení. Tvůj syn je moc bezva, řekla jsem. Po Alessandrových vousech se skutá-
lelo pár kapiček. S Giannim to tak snadné nebude, dodal. Fotka povstala z popela a mírně 
vpravo bylo baculaté miminko stočené v teple Jasmínina těla. Proč jsem tu fotku jenom 
spálila? Chtěla bych se na ni znovu podívat, dívat se na Gianniho pózu a jeho výraz ve tváři, 
prozkoumat detaily, jež mi unikly. Stěží jsem se na ty dvě děti dokázala podívat a najednou 
tu byly, stali se z nich muži, kteří dovedou říct ano, nebo ne, muži skutečně naživu, které už 
nelze zastrčit do fotoalba.

Znovu jsem v mysli pocítila tu závrať, dámské šaty roztažené jako padák, její strnulé rty 
a oči, které se na mě na okamžik usmály. Uslyšela jsem vedle sebe povzdych, nepatrný pláč, 
a  to jsem muže plakat nikdy neviděla. Alessandro vzlykal, zestárlý a  zhroucený. Poražený. 
V tichosti jsem ho objala tak, jako to musela dělávat jeho matka, Jasmína, možná i jeho sestra 
a ještě další ženy, jejichž jméno jsem pokaždé zapomněla, kamarádky a milenky na jednu noc 
nebo na několik měsíců, které poznal v Kartágu v době, kdy se musel ukrýt před rozžhaveným 
sluncem. Najednou ze mě byla jiná žena. Jaká? Na tom nezáleží. Alessandro vzlykal a potře-
boval útěchu, a tak jsem ho utěšila. Na zdi se objevila obrovská dvouhlavá příšera, která se po-
zvolna pohupovala ve svém stínu. Možná už jsem nebyla ženou, možná už jsme já a Alessandro 
nebyli ani lidskými bytostmi, ale příšerami, létajícími rybami, kraby, kteří se společně snaží 
vyhloubit si průrvu v zemské kůře. Už jsme tu zbyli jen my dva a náš křehký příběh. V bezpečí 
jsme nebyli nikde.
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WageMutige Frauen: 16 Porträts aus drei Jahrhunderten

Bertha von Suttner 
1843–1914

MIT IHREM ROMAN „Die Waffen nieder!“ wurde Bertha von Suttner im 
Alter von sechsundvierzig Jahren zur Symbolfigur der Friedensbewegung. 
1905 erhielt sie als erste Frau den Friedensnobelpreis.

BERÜHME VORFAHREN
Der ehemalige k. k. Feldmarschallleutnant Franz Joseph Graf Kinsky von Chinic und Tettau 
stirbt im Alter von vierundsiebzig Jahren kurz vor der Geburt seiner Tochter Bertha am 9. Juni 
1843. Der Verstorbene gehörte einem seit dem 13. Jahrhundert nachweisbaren böhmischen 
Adelsgeschlecht an. Ritter Ulrich von Kinsky war einer der Rebellen, die am 23. Mai 1618 
zwei kaiserliche Ratsherren aus einem Fenster der Prager Burg warfen. Der Aufstand, mit 
dem die böhmischen Stände sich gegen die Rekatholisierungspolitik von König Ferdinand II. 
wehrten, löste den Dreißigjährigen Krieg aus, in dessen Verlauf der Obrist Wilhelm Graf von 
Kinsky – also ein weiterer Vorfahr Berthas – am 25. Februar 1634 an der Seite Wallensteins 
ermordet wurde.

Die sechsundvierzig Jahre jüngere Witwe Sophie Wilhelmine, die aus der nicht standesge-
mäßen Familie von Körner stammt, verlässt das Rokoko -Palais der Kinskys in Prag bald nach 
dem Tod ihres Mannes und zieht mit der kleinen Bertha und ihrem sechsjährigen Sohn Arthur 
nach Brünn. Da eine Frau nicht für unmündige Kinder einstehen kann, übernimmt Friedrich 
Landgraf zu Fürstenberg, ein unverheirateter Freund des Verstorbenen – und vielleicht auch 
heimlicher Verehrer der achtundzwanzigjährigen Witwe -, die Vormundschaft.

„DIE JUGENDLICHE BERTHA WAR DOCH EINE RECHTE NULL“
Erbschaft und Apanage erlauben es der lebenshungrigen Gräfin, den Haushalt Angestellten zu 
überlassen und Gouvernanten einzustellen, die mit den Kindern englisch oder französisch spre-
chen. Bertha, die später auch noch italienisch lernt, liest schon als Schülerin außergewöhnlich 
viel, nicht nur Klassiker, sondern auch naturwissenschaftliche Bücher. Weitere Anregungen er-
hält sie ab dem zwölften Lebensjahr von ihrer ein Jahr älteren und außergewöhnlich belesenen 
Cousine Elvira Büschel, deren Mutti Lotti ebenfalls verwitwet ist und viel mit ihrer Schwester 
Sophie Wilhelmine unternimmt. 1856 übersiedeln die beiden Damen mit den Kindern nach 
Wien. Leichtsinnig glauben sie, an den Spieltischen in Wiesbaden ihr Glück machen zu können. 
Stattdessen verlieren sie sehr viel Geld, müssen ihre Suiten in der teuren Donaustadt aufgeben 
und mieten gemeinsam eine preiswertere Wohnung in Klosterneuburg. Sich einzuschränken, 
fällt der Gräfin schwer, denn für sie gehören Bälle, Empfänge und Diners zum Leben. Sparen 
hat sie nie gelernt.
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ZDISLAVA KAZMIROWSKÁ
Překlad

Bertha von Suttnerová 
1843–1914

Se svým románem „Odzbrojte!“ se Bertha von Suttnerová stala ve věku 
šestačtyřiceti let symbolem mírového hnutí. V roce 1905 obdržela jako 
první žena Nobelovu cenu za mír.

SLAVNÍ PŘEDCI
Bývalý c. a k. polní podmaršál hrabě František Josef Kinský z Vchynic a Tetova umírá ve věku 
čtyřiasedmdesáti let krátce před tím, než se 9. června 1843 narodí jeho dcera Bertha. Hrabě 
patřil k českému šlechtickému rodu, který byl doložen již ve 13. století. Rytíř Oldřich Kinský 
byl jedním z povstalců, kteří 23. května 1618 vyhodili z okna Pražského hradu dva císařské 
radní. Povstání, prostřednictvím něhož se české stavy bránily rekatolizaci krále Ferdinanda II., 
vyvolalo třicetiletou válku. Během ní byl plukovník hrabě Vilém Kinský – tedy další předek 
Berthy – 25. února 1634 zavražděn po Valdštejnově boku.

Vdova po hraběti, o  šestačtyřicet let mladší Sofie Vilemína von Körnerová, jež nebyla 
svému manželovi rovna původem, opouští brzy po jeho smrti rokokový palác Kinských v Pra-
ze a stěhuje se s malou Berthou a šestiletým synem Arthurem do Brna. Jelikož žena nemůže 
převzít zodpovědnost za nezletilé děti, ujímá se poručnictví lantkrabě Bedřich z Fürstenberka, 
svobodný přítel zesnulého hraběte a možná také tajný ctitel osmadvacetileté vdovy.

„MLADÁ BERTHA NEBYLA ŽÁDNÝ ZÁZRAK“
Dědictví a apanáž dovolují hraběnce, žíznící po životě, přenechat domácnost personálu a za-
městnat guvernantky, jež s dětmi mluví anglicky nebo francouzsky. Bertha, která se později 
naučí ještě italsky, čte už jako malá neobvykle mnoho, a to nejen klasiky, ale i přírodovědné 
knihy. Od dvanáctého roku svého života získává další podněty od své o rok starší a výjimečně 
sečtělé sestřenice Elvíry Büschelové. Elvířina matka Lotti je rovněž vdovou a tráví mnoho času 
se svou sestrou Sofií Vilemínou. V roce 1856 přesídlí obě ženy se svými dětmi do Vídně. Leh-
komyslně věří tomu, že u hracích stolků ve Wiesbadenu udělají štěstí. Místo toho přijdou o vel-
ké množství peněz, musí se vzdát apartmá v drahé čtvrti Donaustadt a společně si pronajmou 
levný byt v Klosterneuburgu. Hraběnce přijde zatěžko se omezovat, protože podle ní k životu 
patří plesy, audience a hostiny. Nikdy se neučila šetřit. 



20 Mit ihren Gedichten macht Elvira sogar Franz Grillparzer und Marie von Ebner-
-Eschenbach auf sich aufmerksam. Durch den Erfolg ihrer Cousine angespornt, schreibt Bertha 
mit sechszehn eine Novelle – und jubelt, als sie in einer Zeitschrift veröffentlicht wird. Aber 
der Erfolg bildet keineswegs den Auftakt zu einer Karriere als Schriftstellerin. „Die jugendliche 
Bertha war doch eine rechte Null“, urteilt sie später selbstkritisch.

DEMÜTIGUNGEN UND ENTÄUSCHUNGEN
Im Alter von achtzehn Jahren wird Komtess Kinsky traditionsgemäß von ihrer Mutter auf 
einem Ball in die Gesellschaft eingeführt, denn für eine junge Dame kommt es vor allem drauf 
an, einen Bräutigam zu finden, der ihr zu Status und Ansehen verhilft. Doch die aus hochadeli-
gen Familien stammenden Damen ignorieren Sophie Wilhelmine, weil sie ihren gräflichen Titel 
nur durch Heirat erworben hat; und ihre in einem weißen Kleid mit aufgestickten Rosenknos-
pen herausgeputzte Tochter muss sogar einen hässlichen, von anderen Mädchen abgewiesenen 
Infanterieoffizier al Tanzpartner akzeptieren, um nicht sitzen zu bleiben. Später erinnert sich 
Bertha: „Voll freudiger Erwartung betrat ich den Saal. Voll gekränkter Enttäuschung habe ich 
ihn verlassen.“ Diese Demütigung macht ihr schwer zu schaffen. Noch auf dem Nachhauseweg 
beschließt das Mädchen, den Antrag anzunehmen, den ihr der Zeitungsverleger Gustav Baron 
von Heine -Geldern wenige Tage zuvor gemacht hat. Doch als der Zweiundfünfzigjährige sie 
zum ersten Mal küsst, ekelt sie sich vor ihm, stößt ihn von sich und löst ungeachtet des Eklats 
die Verlobung.

Ein Musikprofessor vom Wiener Konservatorium, der im Sommer 1864 während eines 
Aufenthalts in Baden zufällig neben den Damen Kinsky wohnt, hört Berha singen und empfiehlt 
daraufhin ihrer Mutter, sie zur Sängerin ausbilden zu lassen. Sophie Wilhelmine folgt dem Rat 
bedenkenlos: Vielleicht erreicht ihre Tochter das, was ihr versagt blieb. Als Jugendliche hatte 
Berthas Mutternämlich selbst von einer Gesangskarriere geträumt, war aber von ihren Eltern 
daran verhindert worden, denn in der Aristokratie und im Großbürgertum feierte man zwar 
die Bühnenstars, hielt sie deshalb aber noch lange nicht für gesellschaftsfähig. Täglich vier 
Stunden dauert Berthas Musikunterricht. Nach eineinhalb Jahren schickt der Professor seine 
Schülerin – die er mit der berühmten schwedischen Sopranistin Jenny Lind vergleicht – zu 
Pauline Viardot -Garsía nach Baden -Baden. Obwohl die gefeierte Mezzosopranistin – übrigens 
die Schwester von Jenny Linds Gesangslehrer Manuel Garsía – Berthas Talent für unzureichend 
hält („Sie können in der Tat gar nichts“), drängt der übereifrige Musikprofessor Bertha zum 
Weitermachen. Sie soll sich bei dem Operntenor, Komponisten und Gesangslehrer Gilbert-
-Louis Duprez in Paris vorstellen. Bertha kann sich die Reise dorthin leisten, weil sie von ihrem 
inzwischen verstorbenen Vormund Friedrich Landgraf zu Fürstenberg 60 000 Gulden geerbt 
hat, ein Vermögen, dessen Zinserträge allein beinahe dem Gehalt eines Universitätsprofessors 
entsprechen. Tatsächlich versichert Gilbert – Louis Duprez der dreiundzwanzigjährigen Kom-
tess: „Aus Ihnen werde ich etwas machen:“

1869 fährt Bertha mit ihrer Mutter nach Baden -Baden, wo sie bei einer Soiree dem zwei-
undsiebzigjährigen König Wilhelm I. von Preußen auffällt, der diesen Sommer ebenfalls in dem 
Kurort am Rand des Schwarzwalds verbringt. 
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Svými básněmi na sebe Elvíra upozorní dokonce Franze Grillparzera a Marii von Ebner-
-Eschenbachovou. Povzbuzena úspěchem své sestřenice napíše šestnáctiletá Bertha novelu 
a  jásá, když ji zveřejní v  časopise. Ale tento úspěch v  žádném případě neznamená začátek 
Berthiny spisovatelské kariéry. Později sama sebe hodnotí kritickými slovy: „Mladá Bertha 
nebyla žádný zázrak.“

POKOŘENÍ A ZKLAMÁNÍ
Ve věku osmnácti let je komtesa Kinská podle tradice uvedena svou matkou na plese do společ-
nosti, neboť pro mladou dámu je v první řadě důležité najít ženicha, který jí dopomůže k posta-
vení a k vážnosti. Ale dámy pocházející z vysoké šlechty Sofii Vilemínu ignorují, protože svůj 
hraběcí titul získala sňatkem. Aby její dcera, nastrojená v bílých šatech s výšivkou z růžových 
poupat, nezůstala sedět, musí dokonce tančit s ošklivým důstojníkem pěchoty, kterého ostatní 
dívky odmítly. Později Bertha vzpomíná: „Plna radostného očekávání jsem vstoupila do sálu. 
Plna uraženého zklamání jsem ho opustila.“ Pro dívku je těžké se s takovým pokořením vy-
pořádat. Ještě po cestě domů se rozhodne, že přijme nabídku k sňatku, kterou jí před několika 
dny učinil nakladatel novin baron Gustav von Heine -Geldern. Ale když ji dvaapadesátiletý muž 
poprvé políbí, štítí se ho, odstrčí ho a bez ohledu na skandál zasnoubení zruší.

Profesor hudby z vídeňské konzervatoře, který v létě roku 1864 během pobytu v Badenu 
náhodou bydlí vedle dam Kinských, uslyší Berthu zpívat. Následně doporučí její matce, aby 
dceři poskytla potřebné vzdělání pro povolání zpěvačky. Sofie Vilemína bez váhání uposlechne 
profesorovy rady – možná by její dcera mohla dosáhnout toho, co bylo odepřeno jí samé. Jako 
mladá snila totiž Berthina matka o kariéře zpěvačky, ale rodiče jí v tom zabránili. Aristokraté 
a velkoburžoazie sice hvězdy jeviště oslavovali, ale to zdaleka neznamenalo, že byly pokládány 
za společensky přijatelné. Denně se Bertha učí zpívat čtyři hodiny. Po půldruhém roce po-
šle profesor svou žákyni, kterou srovnává se slavnou švédskou sopranistkou Jenny Lindovou, 
k  Paulině Viardot -Garcíové do Baden -Badenu. Obdivovaná mezzosopranistka  – mimocho-
dem sestra učitele zpěvu Manuela Garcíi, jenž učil Jenny Lindovou – považuje Berthin talent 
za nedostatečný („Vy vskutku neumíte vůbec nic“). Přesto příliš horlivý profesor naléhá na 
Berthu, aby pokračovala. V Paříži se má představit opernímu tenorovi, skladateli a učiteli zpěvu 
Gilbertu -Louisi Duprezovi. Bertha si cestu do Paříže může dovolit, protože po svém mezitím 
zesnulém poručníkovi Bedřichovi z Fürstenberka zdědila 60 000 zlatých. To je jmění, u něhož 
jen výnosy z úroků téměř odpovídají platu univerzitního profesora. „Z Vás něco udělám,“ ujistí 
Gilbert -Louis Duprez třiadvacetiletou komtesu.

V roce 1869 jede Bertha se svou matkou do Baden -Badenu, kde během soirée neunikne 
pozornosti dvaasedmdesátiletého pruského krále Viléma I., který tráví léto rovněž v lázních na 
kraji Schwarzwaldu. 



22 Vor seiner Abreise ersucht Bertha ihn um ein signiertes Bild und revanchiert sich wunschgemäß 
am nächsten Tag mit einem Porträt von sich, für das der König sich handschriftlich bedankt. 
Auch ein achtzehn oder zwanzig Jahre alter Australier wird in dem Kurort auf die Komtess 
aufmerksam. Er erwirbt sich um sie mit täglichen Blumensendungen und folgt ihr sogar nach 
Paris. Dort hält sein greiser Vater für ihn bei Gräfin Kinsky um die Hand ihrer Tochter an. 
Ihm gehörte in Melbourne ein ganzer Straßenzug, prahlt er und kündigt den Kauf eines Pariser 
Palais an. Sein Sohn lässt Bertha während einer Spazierfahrt in einem Juweliergeschäft ein 
dreireihiges Perlenhalsband anprobieren, vertröstet sie dann aber auf ein noch viel wertvolleres 
Collier aus dem Besitz seines Vaters. Auf diesen Schmuck wartet Bertha bei der Verlobungsfei-
er ebenso vergeblich wie auf den Bräutigam. Bei ihm und seinem Vater handelte sich um einen 
Hochstapler, die verschwanden, als sie merkten, dass Mutter und Tochter über ihre Verhältni-
sse leben und nicht so vermögend sind, wie die Gauner zunächst angenommen haben.

Ihren Gesangsunterricht setzt Bertha in Mailand fort. Durch den Vergleich mit den Mit-
schülerinnen begreift sie allmählich, dass ihre Aussichten auf eine erfolgreiche Karriere als 
Sängerin gering sind – und sie beendet nach sieben Jahren resigniert die Ausbildung.

Im Sommer 1872 lernt die Neunundzwanzigjährige bei einem Aufenthalt in Wiesbaden 
Adolf Prinz zu Sayn -Wittgenstein -Hohenstein kennen und verliebt sich in ihn. Er schwärmt ihr 
von einem zukünftigen Leben in den USA vor, gesteht ihr allerdings nicht, dass sein Vater ihn 
wegen hoher Schulden entmündigt hat und von der beabsichtigten Eheschließung seines Sohnes 
nichts wissen will. Mit dem Versprechen, Bertha nachzuholen und sie zu heiraten, schifft der 
Prinz sich Mitte Oktober nach New York ein, doch während der Überfahrt stirbt er an Schwä-
cheanfall; und seine Leiche wird im Meer versenkt.

HEIMLICHE LIEBE
Berthas Erbschaft ist inzwischen ebenso aufgebraucht wie die ihrer Mutter. Die Witwen-
-Apanage allein reicht vorn und hinten nicht. Eine Eheschließung Berthas mit einem reichen 
Mann würde sie finanziell retten, doch über das Alter. In dem sie eine gute Partie erwarten kön-
nen, ist sie längst hinaus. Für eine Komtess, also eine unverheiratete Gräfin, schickt es sich we-
der allein – ohne die Mutter oder eine andere ältere Verwandte – zu wohnen noch eine bezahlte 
Stellung anzunehmen, aber Bertha sieht sich gezwungen, eine der unerfreulichen Alternativen 
zu wählen. Mutig entscheidet sie sich für die Eigenständigkeit. Später wird sie diesen Schritt als 
entscheidende Weichenstellung in ihrem Leben betrachten und in ihren Memoiren schreiben: 
„Jener Tag […] öffnete die Pforte, durch die jene Bertha treten sollte, als die […] ich mich 
heute fühle […]“ Während Gräfin Kinsky zu einer Schwester nach Graz zieht, nimmt Bertha 
1873 bei Karl Baron von Suttner und seiner Frau Karoline eine Stelle als Gouvernante an. Sie 
kümmert sich um die Erziehung der vier zwischen fünfzehn und zwanzig Jahre alten Töchter 
und erteilt ihnen Musik – und Sprachunterricht. Auch zwei der drei Söhne leben bei den Eltern, 
einer von ihnen mit seiner Ehefrau. Zum Hausstand gehören ferner Köche und Küchenhilfen, 
Diener und Hausmädchen, Kutscher, Jäger und Gutsverwalter. Im Winter wohnt die Familie in 
einem Palais in Wien, während der Sommermonate im barocken Wasserschloss Harmannsdorf 
bei Eggenburg im Waldviertel, etwa 80 Kilometer nördlich von Wien. 
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Před jeho odjezdem ho Bertha požádá o podepsaný obraz a další den se dle králova přání od-
vděčí svým portrétem, za nějž král vlastnoručně poděkuje. Také osmnáctiletý nebo dvacetiletý 
Australan si komtesy v lázních všimne. Uchází se o ni tím, že jí každý den posílá květiny, a do-
konce ji následuje do Paříže. Tam v zastoupení svého starého otce požádá hraběnku Kinskou 
o ruku její dcery. Prý mu v Melbourne patří celá ulice, chlubí se a oznámí koupi pařížského 
paláce. Jeho syn nechá Berthu, aby si během vyjížďky vyzkoušela v klenotnictví třířadý perlo-
vý náhrdelník, přislíbí jí pak ale ještě vzácnější kus, který patří jeho otci. Na tento šperk čeká 
Bertha na oslavě zásnub stejně marně jako na ženicha. On a jeho otec jsou totiž podvodníci, 
kteří zmizeli, když zjistili, že matka s dcerou si žijí nad poměry a nejsou tak zámožné, jak se 
zpočátku domnívali.

S hodinami zpěvu pokračuje Bertha v Miláně. Porovnává se se spolužačkami a postupně 
zjišťuje, že její vyhlídky na úspěšnou kariéru zpěvačky jsou nevalné. Po sedmi letech své vzdě-
lávání rezignovaně ukončí.

V létě 1872 se devětadvacetiletá Bertha během pobytu ve Wiesbadenu seznámí s princem 
Adolfem ze Sayn -Wittgenstein -Hohensteinu a zamiluje se do něj. Nadšeně jí vypráví o budou-
cím životě v USA, ale nepřizná se k tomu, že ho otec kvůli vysokým dluhům zbavil svépráv-
nosti a o plánovaném synově sňatku nechce ani slyšet. Slíbí Berthě, že se za ním může později 
vydat, a v polovině října nastoupí na loď do New Yorku. Během plavby ale zemře při záchvatu 
slabosti a jeho tělo je pohřbeno v moři.

TAJNÁ LÁSKA
Z Berthina dědictví a z dědictví její matky už nezbylo nic. Jen vdovská apanáž jim k životu ne-
stačí. Sňatek Berthy s bohatým mužem by ji finančně zachránil, ale ona už dávno není ve věku, 
ve kterém by si mohla dělat naděje na dobrou partii. Pro komtesu, tedy neprovdanou hraběnku, 
se nehodí ani to, aby bydlela sama bez matky nebo starší příbuzné, ani to, aby přijala placené 
místo. Bertha se ale cítí nucena vybrat si jednu z těchto dvou neradostných alternativ. Odvážně 
se rozhodne pro samostatnost. Později se bude na tento krok dívat jako na důležité rozhodnutí, 
jež předurčilo další události v jejím životě. Ve svých memoárech napíše: „Onen den […] ote-
vřel bránu, kterou měla vstoupit ta Bertha Suttnerová, kterou se dnes cítím být […]“. Zatímco 
se hraběnka Kinská přestěhuje k sestře do Štýrského Hradce, přijme Bertha v roce 1873 u ba-
rona Karla von Suttnera a jeho ženy Karolíny místo guvernantky. Stará se o výchovu jejich čtyř 
patnácti- až dvacetiletých dcer a vyučuje je hudbě a jazykům. Rychle v sobě najdou zalíbení. 
Také dva ze tří synů bydlí u rodičů, jeden se svou manželkou. K domácnosti patří mimo to 
kuchaři a pomocníci v kuchyni, sluhové a služebné, kočí, lovci a správci statků. V zimě bydlí 
rodina v paláci ve Vídni, v letních měsících v barokním vodním zámku Harmannsdorf u Eg-
genburgu, který se nachází v regionu Waldviertel a leží asi 80 km severně od Vídně. 



24 Eigentlich kann Baron von Suttner sich diesen Aufwand gar nicht mehr leisten, aber das ver-
schweigt er sogar der Familie. Dass Kommtess Kinsky zum Personal gehört, hält den jüngsten 
Sohn, den dreiundzwanzigjährigen Arthur Grundaccar von Suttner, nicht davon ab, sich in die 
sieben Jahre ältere Frau zu verlieben, und Bertha erwidert seine Gefühle. Zweieinhalb Jahre 
lang gelingt es ihnen, ihre Romanze vor Arthurs Eltern zu verheimlichen. Als die Baronin 
schließlich die Liaison entdeckt, muss Bertha das Haus verlassen, aber die von Suttners geben 
ihr immerhin noch Zeit, sich eine neue Stelle zu suchen.

ALFRED NOBEL
Wenn es nicht um die Trennung von Arthur gegangen wäre, hätte Bertha sich leicht mit der 
Kündigung abgefunden, denn sie plant schon seit einiger Zeit, in den Kaukasus zu ziehen. 1864 
hatte sie sich nämlich während der Sommerfrische in Bad Homburg mit der siebenundzwanzig 
Jahre älteren Ekaterina Dadiani befreundet, der Witwe des Fürsten von Mingrelien an der 
Ostküste des Schwarzen Meers. In ihren Memoiren schreibt sie darüber: „Das Orientalische, 
Exotische, vermischt mit dem russisch und pariserisch Weltlichen, gewürzt von Romantik und 
eingerahmt von Reichtumsglanz, das übte einen eigenen Zauber auf mich [aus]; ich war wirk-
lich geradezu unbestimmter, lang gehegter Träume.“ Die Fürstin, die jahrelang vorwiegend in 
Sankt Petersburg und Paris gelebt hatte, inzwischen jedoch in ihr Land zurückgekehrt hat, lud 
Bertha ein, nach Mingrelien zu kommen, sobald das bei einem Türkeneinfall zerstörte fürst-
liche Schloss wiederhergestellt sein würde.

Da die Bauarbeiten voraussichtlich noch ein Jahr lang dauern, sucht Bertha eine Über-
gangslösung und meldet sich auf eine Zeitungsanzeige. „Ein sehr reicher, hochgebildeter älterer 
Herr, der in Paris lebt, sucht eine sprachenkundige Dame, gleichfalls gesetzten Alters, als Se-
kretärin und zur Oberaufsicht des Haushalts.“ Karoline von Suttner rümpft zwar die Nase über 
die Absicht der Zweiunddreißigjährigen, mit einem allein stehenden Herrn unter einem Dach 
zu leben – zumal sich herausstellt, dass er nur knapp zehn Jahre älter ist -, aber in Paris wird 
das lockerer gesehen. Es handelt sich um den schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred 
Nobel, der 1867 entdeckt hatte, wie man das bei geringsten Erschütterungen explodierende 
Nitroglyzerin durch Zusätze von Kieselgur und etwas Soda in den besser handhabbaren Spreng-
stoff Dynamit verwandelt.

Im Herbst 1875 reist Bertha nach Paris. Alfred Nobel holt sie von Bahnhof ab und bringt 
sie zum erst einmal in ein Hotel, denn für die Einrichtung seines vor zwei Jahren gekauften 
Palais benötigt er noch etwas Zeit. Die aufgeschlossene Frau gefällt dem menschenscheuen 
Multimillionär und fünfsprachigen Kosmopoliten. Während er sich ihr gegenüber in langen 
Gesprächen etwas öffnet, hört Bertha gebannt zu, wenn er seine Ansichten erläutert. „Er wusste 
so fesselnd zu plaudern, zu erzählen, zu philosophiere, dass seine Unterhaltung den Geist ganz 
gefangen nahm. Mit ihm über Welt und Menschen, über Kunst und Leben, über die Probleme 
von Zeit und Ewigkeit zu reden, war ein geistiger Hochgenuss.“

NEUN JAHRE IM KAUKASUS
Als die Töchter der Familie von Suttner ihrer entlassenen Erzieherin schreiben, Arthur sei nach 
ihrer Abreise „wie in Trübsinn verfallen“, hält Bertha nichts mehr in Paris. 
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Vlastně si baron von Suttner nemůže tyto výdaje už vůbec dovolit, ale to zamlčí dokonce i před 
svou rodinou. To, že komtesa Kinská patří k personálu, neodradí nejmladšího syna, třiadvace-
tiletého Arthura Gundaccara von Suttnera od toho, aby se do o sedm let starší ženy zamiloval. 
Bertha jeho city opětuje. Dva a půl roku se jim daří vztah před Arthurovými rodiči tajit. Když 
baronka nakonec milostný poměr odhalí, musí Bertha opustit dům. Rodina jí alespoň dá ještě 
čas, aby si našla nové místo.

ALFRED NOBEL
Kdyby nešlo o odloučení od Arthura, vyrovnala by se Bertha s výpovědí snadno. Už delší dobu 
totiž plánuje, že se přestěhuje na Kavkaz. V roce 1864 se během letního pobytu v Bad Hom-
burgu spřátelila s Kateřinou Dadiani, o sedmadvacet let starší vdovou po knížeti z Mingrelie, 
jež leží na východním pobřeží Černého moře. Ve svých memoárech o tom píše následovně: 
„Očarovala mě směs ruského a pařížského světáctví s něčím orientálním a exotickým, to vše 
okořeněné romantikou a orámované leskem bohatství; byla jsem doslova šťastná, že mám tento 
vztah, byl pro mě jako splnění neurčitých, dlouho hýčkaných snů.“ Kněžna žila dlouhá léta pře-
devším v Petrohradu a v Paříži. Mezitím se ale vrátila zpátky do Mingrelie a pozvala Berthu, 
aby za ní přijela, jakmile bude knížecí zámek, zničený při tureckém vpádu, znovu opraven.

Jelikož stavební práce potrvají pravděpodobně ještě jeden rok, hledá Bertha přechodné 
řešení a přihlásí se na inzerát z novin. „Velmi bohatý, vysoce vzdělaný starší muž, který žije 
v Paříži, hledá dámu podobného věku se znalostí jazyků, jako sekretářku a pro vrchní dohled 
nad domácností.“ Karolína von Suttnerová sice nad úmyslem dvaatřicetileté Berthy ohrnuje 
nos – žít pod jednou střechou se svobodným mužem, obzvláště když se ukáže, že je jen o nece-
lých deset let starší než ona. Ale v Paříži to nevidí tak striktně. Jedná se o vynálezce a průmy-
slníka Alfreda Nobela. Ten v roce 1867 objevil, jak pomocí křemeliny a sody proměnit nitro-
glycerin, explodující při nejmenších otřesech, v lépe ovladatelnou výbušninu zvanou dynamit.

Na podzim 1875 odjede Bertha do Paříže. Alfred Nobel ji vyzvedne na nádraží a nejdříve 
ji odveze do hotelu, protože na zařízení svého paláce, který koupil před dvěma lety, potřebuje 
ještě trochu času. Otevřená žena se ostýchavému multimilionáři a kosmopolitovi, ovládající-
mu pět jazyků, líbí. Zatímco se vůči ní při dlouhých rozhovorech stává trochu přístupnějším, 
Bertha okouzleně naslouchá jeho názorům. „Uměl se tak poutavě bavit, vyprávět, filozofovat, 
že jeho rozpravy zcela uchvátily ducha. Mluvit s ním o světě a lidech, o umění a životě, o pro-
blémech času a věčnosti, to byl úžasný duševní požitek.“

DEVĚT LET NA KAVKAZE
Když dcery z rodiny von Suttnerů píší své propuštěné vychovatelce, že se Arthur po jejím od-
jezdu chová „jako by propadl trudomyslnosti“, nemá Bertha v Paříži stání. 



26 Weil Alfred Nobel in Stockholm zu tun hat, bedankt sie sich schriftlich für die gute Aufnahme 
und kündigt ihre soeben erst angetretene Stelle. (Obwohl Alfred Nobel sehr enttäuscht ist, wird 
seine durch die kurze Begegnung begründete Freundschaft mit Bertha ein Leben lang halten.) 
Sie verkauft ein mit Diamantenbesetztes Kreuz aus dem Erbe ihres Paten, besorgt sich von dem 
Geld eine Zugfahrkarte und kehrt Hals über Kopf nach Wien zurück. „Ich handelte wie im 
Traum, wie unter unwiderstehlichem Zwang. Dass es Torheit sei, dass ich vielleicht von einem 
Glück davon und einem Unglück in die Arme renne, das blitze mir wohl durch das Bewusst-
sein, aber ich konnte nicht anders […]“

Natürlich dürfen Karl und Karoline von Suttner nicht erfahren, dass ihr Sohn sich wieder 
mit der früheren Gouvernante trifft. Bertha will nach wie vor in den Kaukasus, jetzt aber mit 
Arthur. Ein halbes Jahr dauert es, bis er trotz fehlender Sicherheiten von mehreren Gläubigern 
genügend Geld für die geplante Reise bekommen hat. Endlich ist es so weit. Bei der heimlichen 
Trauung am 12. Juni 1876 in einer Wiener Vorstadtkirche trägt das Paar bereits Reiseklei-
dung. Nachdem Arthurs Eltern von der Eheschließung erfahren haben – und von aufgebrachten 
Gläubigern ihres Sohnes angegangen wurden -, wollen sie nichts mehr von ihm hören. „Den 
leichtsinnigen Streich konnten sie uns nicht verzeihen.“, schreibt Bertha von Suttner in ihren 
Memoiren. „Wir warben auch nicht um Verzeihung. Wir hatten trotzig verkündet, dass wir uns 
selber durchschlagen würden, und mussten wir auch tun.“

Das Paar fährt die Donau hinunter bis nach Galatz, dann mit der Postkutsche nach Odessa 
und weiter per Schiff übers Schwarze Meer nach Poti. Im Gasthaus dort versuchen die beiden 
in Sesseln zu schlafen, weil es ihnen vor den schmutzigen Betten und dem Ungeziefer graust. 
Am Morgen reichen die Gäste die einzige Waschschüssel aus Zinn mit dem dazugehörigen 
Handtuch von Zimmer zu Zimmer weiter. In einer Troika der russischen Post reisen Arthur 
und Bertha von Suttner das letzte Stück von Kutaisi nach Gordi, wo sie von Fürst Nikolaus 
-Ekaterinas Sohn- empfangen und in einer aus Holz gebauten Villa in der Nähe des Schlosses 
untergebracht werden.

Ungeachtet des herzlichen Empfangs zerschlägt sich Berthas Hoffnung, der Fürst könne 
ihnen eine Anstellung am glanzvollen Hof in Sankt Petersburg vermitteln. Um etwas Geld zu 
verdienen, geben Arthur und Bertha Klavier- und Gesangsstunden, bis das Zarenreich – zu den 
Mingrelien seit 1867 gehört – und die Osmanen 1877/78 zum achten Mal Krieg gegeneinander 
führen. Da hat niemand mehr Interesse an Musikunterricht, und es gibt Tage, an denen das 
Ehepaar sich nicht einmal etwas zu essen kaufen kann.

Bescheidene Honorare erhält Arthur von Suttner für die von ihm verfassten Berichte über 
den Krieg in Kaukasien, die eine Zeit lang in der Wiener „Neuen Freien Presse“ erscheinen. Als 
sie schließlich wegen ihrer prorussischen Tendenz abgelehnt werden, schreibt er für verschie-
dene Wochenzeitungen Artikel über Land und Leute. Auf Streifzügen in der Umgebung öffnet 
er auch seiner Frau die Augen für die Schönheit der Natur. „Er hat mich gelehrt, die Natur zu 
genießen“, heißt es in Bertha von Suttners Memoiren, „ich habe ihm dazu verholfen, sie zu ver-
stehen.“ Bertha macht es ihrem Mann nach und versucht es mit Beiträgen für die „Presse“ in 
Wien. Allerdings verfasst sie diese unter dem geschlechtsneutralen Pseudonym „B. Oulot“, um 
nicht an den Vorbehalten gegen Frauen zu scheitern. 
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Protože Alfred Nobel má práci ve Stockholmu, napíše mu, poděkuje za dobré přijetí a  jen 
co nastoupila, podá výpověď. (Ačkoli je Alfred Nobel velmi zklamaný, bude jeho přátelství 
s Berthou, jež se zrodilo během krátkého společně stráveného času, trvat po celý život.) Bertha 
prodá diamanty posázený kříž z dědictví po svém kmotrovi, za peníze si koupí jízdenku na 
vlak a překotně se vrací do Vídně. „Jednala jsem jako ve snu, jako v neodolatelném nutkání. 
Že to je bláhovost, že možná utíkám od štěstí a vrhám se do náruče neštěstí, mi nejspíš hlavou 
problesklo, ale nemohla jsem jinak […]“

Samozřejmě se nesmí Karel a Karolína von Suttnerovi dozvědět, že se jejich syn opět schá-
zí s bývalou guvernantkou. Bertha chce nadále na Kavkaz, teď ale s Arthurem. I navzdory tomu, 
že nemůže ničím ručit, získá Arthur za půl roku od několika věřitelů dostatečné množství peněz 
na plánovou cestu. Konečně je to tady. Při tajných oddavkách, které se konají 12. června 1876 
v kostele na vídeňském předměstí, má na sobě pár už cestovní oděv. Poté, co se Arthurovi 
rodiče dozví o uzavření sňatku a pustí se do nich rozzlobení věřitelé, nechtějí syna už ani vidět. 
„Tento lehkomyslný kousek nám nemohli odpustit,“ píše Bertha von Sutterová ve svých me-
moárech. „My jsme se také nesnažili získat jejich odpuštění. Vzdorovitě jsme prohlásili, že se 
protlučeme sami, a to jsme nyní také museli udělat.“

Pár se vydá dolů po proudu Dunaje až do města Galați, potom jede poštovním kočárem do 
Oděsy a dále pluje na lodi přes Černé moře do Poti. V tamějším hostinci se oba pokouší spát 
v křeslech, protože se štítí špinavých postelí a hmyzu. Ráno si hosté předávají z pokoje do po-
koje jediné cínové umyvadlo, jež je k dispozici, a ručník, který k němu patří. S ruskou poštovní 
trojkou cestují Arthur a Bertha von Suttnerovi poslední kousek z Kutaisi do Gordi, kde je uvítá 
kníže Mikuláš, Kateřinin syn, a ubytuje je v dřevěné vile nedaleko zámku.

Navzdory srdečnému přijetí se rozplynou Berthiny naděje, že by jim mohl kníže zprostřed-
kovat místo na skvostném petrohradském dvoře. Aby si vydělali trochu peněz, dávají Arthur 
a Bertha hodiny klavíru a zpěvu. To až do doby, kdy carská říše, ke které Mingrelie patří od 
roku 1867, vede v letech 1877/78 poosmé válku proti Osmanům. Tehdy už nemá nikdo zájem 
o výuku hudby a přijdou dny, kdy manželský pár nemá ani na to, aby si koupil něco k jídlu.

Skromné honoráře dostává Arthur von Suttner za své reportáže o válce na Kavkazu, které 
se po nějaký čas objevují ve vídeňských novinách Neue Freie Presse. Když je nakonec kvůli 
jejich proruské tendenci odmítnou, píše pro různé týdeníky články o zemi a lidech. Na toulkách 
po okolí otevře oči pro krásu přírody také své ženě. „Naučil mě, vychutnávat si přírodu,“ píše se 
v memoárech Berthy von Suttnerové, „já jsem mu dopomohla k tomu, aby ji pochopil.“ Bertha 
napodobí svého muže a pokouší se o to, aby byly její příspěvky uveřejněny ve vídeňských no-
vinách Die Presse. Píše je ovšem pod neutrálním pseudonymem B. Oulot, aby neztroskotala na 
výhradách vůči ženám. 



28 Der zuständige Redakteur ist begeistert von der Arbeit des unbekannten Autors – auf die Idee, 
es könne sich um eine Autorin handeln, kommt er gar nicht – und schickt sofort ein Honorar 
an die angegebene Adresse in Zugdidi, der Hauptstadt Mingreliens, wo Bertha und Arthur von 
Suttner inzwischen wohnen.

Nach dem Tod ihrer Gönnerin Ekaterina Dadiani im August 1882 haben die beiden in 
Mingrelien endgültig nichts mehr zu erwarten. Frustriert ziehen sie zunächst nach Tiflis, in die 
Hauptstadt Georgiend, wo Arthur für einen französischen Unternehmer lustlos Tapetenmuster 
entwirft, um Geld zu verdienen. Doch ihre finanziellen Schwierigkeiten verschärfen sich wei-
ter, als Berthas Mutter 1884 stirbt und sie sie für deren hohe Schulden einstehen müssen. Zum 
Glück versöhnen Arthurs Eltern sich nach neun Jahren endlich mit ihnen und nehmen sie 1885 
in Schloss Harmannsdorf auf. (Das Stadtpalais hatte Baron von Suttner inzwischen aus Kosten-
gründen aufgegeben.) Die liberal und antiklerikal eingestellte Schwiegertochter, die gewohnt 
ist, aufgrund ihrer Bildung und Intelligenz, Tatkraft und Willensstärke von ihrem Mann al 
gleichberechtigte Partnerin akzeptiert zu werden, ist zwar froh, dass sie in Harmannsdorf wie-
der ein Zuhause hat – jetzt nicht mehr als Bedienstete, sondern als Familienangehörige -, aber 
die Atmosphäre findet sie „mittelalterlich“ und „erstickend“. Dazu kommt die Abgeschieden-
heit: Vom Schloss bis zum Bahnhof Eggenburg ist man mit dem Einspänner eine ganze Stunde 
unterwegs, und die Eisenbahnfahrt nach Wien dauert noch einmal zwei Stunden.
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Příslušný redaktor je prací neznámého autora nadšen – ani ho nenapadne, že by se mohlo jed-
nat o autorku – a hned pošle honorář na uvedenou adresu v Zugdidi, hlavním městě Mingrelie, 
kde mezitím Bertha a Arthur von Suttnerovi bydlí.

Po smrti jejich přítelkyně Kateřiny Dadiani v srpnu 1882 už oba v Mingrelii nemají žádné 
dobré vyhlídky. Frustrovaní manželé se nejdříve přestěhují do Tbilisi, hlavního města Gruzie. 
Tam Arthur dělá práci, která ho nebaví – pro francouzského podnikatele navrhuje tapetové vzo-
ry. Ale jejich finanční problémy se dále vyostří, když v roce 1884 zemře Berthina matka a oni 
musí převzít její vysoké dluhy. Naštěstí se s nimi po devíti letech nakonec usmíří Arthurovi 
rodiče a v roce 1885 je přijmou na zámek Harmannsdorf. (Paláce ve městě se mezitím musel 
baron von Suttner z důvodu vysokých nákladů vzdát.) Liberálně a antiklerikálně orientovaná 
snacha, zvyklá na to, že je na základě svého vzdělání, své inteligence, činorodosti a síle vůle 
manželem akceptována jako rovnocenná partnerka, je sice ráda, že má v Harmannsdorfu opět 
domov – nyní už ne jako zaměstnanec, ale jako příslušník rodiny – avšak tamější atmosféra 
se jí zdá „středověká“ a „dusivá“. K tomu se přidružuje osamění. Cesta bryčkou ze zámku až 
k nádraží v Eggenburgu trvá hodinu a jízda vlakem do Vídně trvá pak ještě další dvě.



30 АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ 
(ALEXANDR FJODOROVIČ KERENSKIJ)
Vybrané básně

Разбуженное чувство 

Не мне судить о красоте
И не тебе не знающей её потери,
Разбуженное чувство очнётся на листе,
А сердце пишущей руке себя доверит. 
 
Расскажет про разлуку, долгую, как северная ночь,
Про безразличие, что пенопластом по стеклу звучало,
Прогонит чаяния, надежды прочь,
Чтоб сердце равнодушия сквозящего не знало. 
 
Что же, я напишу вам о себе. И для себя.
Как искусали мою душу звери,
Как можно про любовь забыть, любя,
И потерять одну,которой мог бы верить. 
 
Я жил. Нет, нет, существовал,лишь видимость творя,
Искал идеи, развлечения и цели.
Листы срывались с книжечки-календаря,
Словно самоубийцы вниз они летели. 
 
Настал момент: я перестал жить по-простому.
Лишь пара взглядов, пара фраз,
Уж не готов себя отдать я увлечению другому,
Кроме как любованью гладью твоих глаз. 
 
Царапал нервно родинки на шее, 
Мечтая, забывал дышать,
Сказать лишь пару слов хотели,
Я думал,хочешь мне ты их сказать. 
 
И каждый день мне дорог стал
Своим желанием и смелым откровением,
Но был я сокрушён, жить и гореть устал,
Раздавленный твоей любви к нему мгновением.
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LENKA VAVŘÍNKOVÁ 
překlad

Probuzený cit

To nejsem já, kdo by měl posuzovat krásu,
Ani ty, jež neznáš její ztrátu,
Probuzený cit se ocitne na papíře,
A srdce se odevzdá ruce, jež píše. 
 
Promluví o odloučení dlouhém jako polární noc,
O lhostejnosti, které jako polystyrén bloudila po skle,
Vyžene touhu a naději pryč,
Aby srdce nepoznalo lhostejnost prostupujícího skrz něho citu.

Nu což, napíšu vám o sobě i pro sebe,
O mé zraněné duši,
Jak bychom mohli zapomenout na lásku, když milujeme,
A ztratit tu, které bych mohl důvěřovat, 
 
Žil jsem, ne, ne, a stavěl jsem si vzdušné zámky,
Hledal myšlenky, rozptýlení a cíle,
A lístky mizely z trhacího kalendáře,
Jako sebevrazi se vrhali dolů. 

Přišla ta chvíle, kdy jsem přestal žít jednoduše, 
Jen pár pohledů, pár prostých vět, 
Nebyl jsem připraven se oddat jiným zájmům, 
Kromě obdivování hebkosti tvých víček. 
 
Nervózně jsem si škrábal znaménka na krku, 
Snil jsem a zapomínal dýchat, 
Jen pár slov mi chtěly, 
Myslel jsem, že mi je chceš říci ty. 

Každý den mi byl drahocenný, 
Svou touhou a smělým otevřením se, 
Ztroskotal jsem, bez síly dál žít a planout, 
Rozdrcen v okamžiku, kdy pochopil jsem, jaké city chováš k němu.



32 Красоты джунглей каменных

Ночная мгла бездонна и сыра,
Теперь здесь только я и город.
Дождь льёт, как из ведра,
А капли попадают мне за ворот. 
 
Вдохнуть пытаюсь, ночь благодаря,
За огоньки,что сказочно красивы,
За воздух наступающего января, 
За фейерверков где-то в небе взрывы. 
 
Я чувствую приятный аромат,
Что источают мандариновые корки,
Оставшиеся после праздника ребят,
Которые с утра захватят дворовые горки. 
 
Подумав,погуляв сполна,
Я ключ нащупаю,войду и дверь закрою,
Согрею чай,нырну в объятья сна,
Чтоб утром восхититься зимнею порою.
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Krásy kamenných džunglí

Bezedná a sychravá mlha noci,
Teď jsem tu jen já a město,
Lije jako z konve, 
A kapky mi padají za límec. 
 
Snažím se nadechnout, děkuji noci,
Světla, která jsou pohádkově krásná,
Závan blížícího se lednového vzduchu,
Exploze ohňostrojů někde v nebi. 
 
Cítím příjemnou vůni,
Která se line z mandarinkové kůrky,
Jež děti po svátcích zanechaly,
Které od rána obsadily skluzavku. 
 
Poté, co se zamyslím a vynachodím dosyta,
Nahmatám klíč, vejdu a zavřu dveře,
Ohřeju čaj, ponořím se do objetí snění,
Tím, že přišla zima,
Abych se ráno mohl radovat zimní krajinou. 



34 Простая чувственность

Первое с тобой знакомство обещало муки,
Я был сражён умением держать себя,
Блеск карих глаз,нежные твои руки,
И вот уж о рассудке здравом мои близкие скорбят. 
 
Легко был покорён, я беззащитен оказался,
Застигнутый врасплох девичьими чертами,
Я губ каждым движеньем ослеплялся,
Глаз нежный не прикрыв разумности очками. 
 
Давно не чувствую ни времени,ни боли,
Я весь невероятным созерцаньем поглощён,
Меня твой каждый взгляд неволит,
Венцом творения ты кажешься со всех сторон. 
 
Такую отвергать никто не вправе,
Ни боги, ни цари, их сухость презираю я,
Не делаю чести тому, кто колесницей правит,
Извозчиками называю их и не хвалю зазря! 
 
Страшился, что уйдёшь, меня переполняло зло,
Ведь так прекрасна ты была, не говорила-пела.
Я голыми руками гнуть хотел твоё крыло,
Ты встрепенулась, обиженною птицей улетела. 
 
И вот, когда письмом напрасным утешение творю,
Я не ропчу, озлобленный, святую не ругаю,
За всё пережитое лишь одну Её благодарю,
И рад, что ничего ценней не потеряю.
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Prostá smyslnost

První setkání s tebou mi slibovalo muka.
Byl jsem otřesen schopností ovládat se,
Lesk hnědých očí, tvé jemné ruce,
A teď už mojí blízcí teskní po mém zdravém uvažování. 
 
Snadno podmaněn, jsem se ocitl bezbranný,
Překvapen panenskými rysy,
Každým pohybem rtů byl jsem oslepen,
A na něžné oko jsem nenasadil brýle rozumu. 
 
Dávno už nevnímám ani čas ani bolest,
Pohltilo mě neuvěřitelné pozorování,
Jsem zajatcem každého tvého pohledu,
Ze všech stran jsi zdroj inspirace. 
 
Nikdo nemá právo odmítnout takovou,
Ani bohové, ani králové, opovrhuji jejich suchopádností,
Nevzdávám hold vrchnosti
Nazývám je vozky a nechválím je nadarmo. 
 
Bál jsem se, že odejdeš, rozčílil jsem se,
Vždyť jsi byla tak krásná, nemluvila, zpívala,
Holýma rukama jsem chtěl držet tvé křídlo,
Ty jsi zatřepetala křídly a jako uražený ptáček jsi odletěla. 
 
A tak, když marně píši dopis, abych marně utěšil svůj žal,
Nereptám, rozzlobený nenadávám té světici,
Pouze té jediné jsem vděčen, vyslovuji dík,
Jsem rád, že nic cennějšího neztratím.  



36 Недуг меланхолика

Мой друг, я заболел,мой друг, я заболел ужасно!
Ты, бывшая подругой и сестрой, стала причиной долговечного пожара,
Чей дым вслед понесётся лишь за мной,
Оставив пыль и запах одиночества нагара. 
 
Связавши себя принципом «не трону»,
Сейчас что догорает в том огне,
Подобен стал тому Платону,
Что диалог вёл сам себе. 
 
Схожу с ума: давно мне предвещали,
И я не слышал грохота спадающих оков,
Болеющие слухом застрадали,
«Я заболел» и лучше не опишешь этих слов. 
 
Имеющий в сердце лишь к злобе волю
Размяк от пары взглядов той,
Которая лишь оказалась солью,
На ране, вскрытой собственной рукой. 

Пугала только собственная ярость,
Теперь меня пугает сильная любовь,
Мне тяжело: рассудку это в тягость,
Теперь не только в ненависти закипает кровь. 
 
Надеюсь, что поймёт лишь Та,
Которой, может быть, я позже адресую.
С тем и пишу, чтоб не забыть о Той,
Чей образ чётко я теперь рисую.
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Nemoc melancholika

Můj příteli, onemocněl jsem, můj příteli, strašně jsem onemocněl.
Ty, někdejší přítelkyně a sestro, ses stala příčinou věčného požáru.
Dým, jenž věčně provází mé kroky
Zanechavší za sebou prach a zápach ohořelé samoty. 
 
Poté jsem spoutal sebe samého zásadou ruce „pryč“
Toho, co dohořívá v tomto ohni,
Podobal se Platonovi,
Jenž trpěl samomluvou. 
 
Přicházím o rozum, dávno už to bylo předpovězeno,
Neslyšel jsem hřmot padajících okovů,
Nemocní byli hluší,
Pacientům ta rána způsobila bolest, lépe nepopíšeš tyto slova. 
 
Mající v srdci pouze zlou vůli,
Roztál jsem pohledů té,
Jež ve skutečností byla solí,
v ráně, způsobené vlastní rukou. 
 
Děsil mě jen vlastní vztek,
Nyní mě děsí velká láska,
Je mi těžko: rozumu je to na obtíž,
Teď nejen v nenávisti vře krev. 
 
Doufám, že pochopí jen Ta,
které možná později napíšu. 
Proto píši, abych nezapomněl na Tu,
jejíž obraz se snažím zachytit.



38 FRANCISCO DE QUEVEDO
Selección de poemas

Definiendo el amor

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida, que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido, que nos da cuidado,
un cobarde, con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo,
enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con nada,
el que en todo es contrario de sí mismo.
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HANA BUROVÁ
překlad

Jak vystihnout lásku

Je to sžíravý led, je to zmrzlý žár,
je to rána, jež bolí bez trápení,
je to přítomné zlo, dobro ve snění,
je to znavený klid, jenž trvá chvil pár.

Je to péče, jež jindy působí zmar,
zbabělec, který mluví o válčení, 
chodit mezi lidmi v osamocení,
milovat jedině onen lásky dar.

Je to svoboda, jež je uvězněná
a do poslední křeče se zdržuje,
nemoc, která se horší, ač léčená.

Toť ten bůžek Amor, toť dno tvé sluje:
hleďte, že být bez družby to znamená
pro toho, kdo si ve všem odporuje.



40 A un avariento

En aqueste enterramiento
humilde, pobre y mezquino, 
yace envuelto en oro fino 
un hombre rico avariento. 

Murió con cien mil dolores, 
sin poderlo remediar, 
tan sólo por no gastar 
ni aun hasta malos humores.
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Chamtivci

V této hrobce, která zde dlí,
nuzné, ubohé a prosté,
leží oděn v šaty skvostné
muž bohatý a chamtivý.

Zemřel v tisíci bolestech,
bez šance na uzdravení,
jen tím, že neměl k utracení
ani ten z trudné mysli vzdech.



42 RICARDO GÜIRALDES
Cuentos de muerte y de sangre seguidos de aventuras grotescas y una 
trilogía cristina

El pozo

Sobre el brocal desdentado del viejo pozo, una cruz de palo roída por la carcoma miraba en el 
fondo su imagen simple. Toda una historia trágica.

Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristali-
na, un caminante sudoroso se sentó en el borde de la piedra para descansar su cuerpo y refrescar 
la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. Allí le sorprendieron el cansancio, la 
noche y el sueño; su espalda resbaló al apoyo y el hombre se hundió golpeando blandamente en 
las paredes hasta romper la quietud del disco puro.

Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes, que le rechazaban brutalmente des-
pués del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido 
por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie. 
Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro rojizo. Luego 
quedó exánime, solo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar 
el ritmo perdido de su respiración.

Con su mano libre tanteó el cuerpo, en que el dolor nacía con la vida. Miró hacia arriba: el 
mismo redondel de antes, más lejano, sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una 
estrella tímidamente.

Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño, que dejaba, hasta el fon-
do, caer su punto de luz. Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues; un frío le mordió 
del agua y gritó un grito que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca. Hizo un movimiento 
y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos, 
e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, arrastrándose a lo largo del 
estrecho tubo húmedo; unos dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin siempre 
lejano como en las pesadillas.

Más de una vez, la tierra insegura cedió su peso, crepitando abajo en lluvia fina; entonces 
suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho, y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas.

Sin embargo un mundo insospechado de energías nacía en cada paso; y como por impulso 
adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, lle-
gó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Allí quedaba, medio cuerpo 
de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suyo la forma de un aguaribay 
como cosa irreal…

Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó 
a esbozar un llamado. Pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego 
de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura, en cruz, tendió hacia el maldito. 
El infeliz comprendió: hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar; pero una enorme 
piedra vino a golpearle en la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por 
la tierra.
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MARCELA KLIMEŠOVÁ
Překlad

Studna

Nad polorozpadlým roubením staré studny hledí červotočem rozežraný dřevěný kříž na svůj 
prostý odraz na dně. Připomínka jedné tragické příhody.

Je to už dávno, země byla čerstvě rozryta a voda byla čistá a průzračná jako krev, když se 
potem zbrocený pocestný posadil na kamenném okraji, aby dal odpočinout svému tělu, osvěžil 
si tvář a načerpal energii, která vycházela z toho poklidného kola. A tam ho zastihla únava, noc 
a spánek. Záda mu sklouzla po kamení a muž se propadl a narážel zlehka do stěn, až nakonec 
rozčeřil poklidnou hladinu onoho jasného kruhu.

Neměl čas vykřiknout nebo se zachytit na výčnělcích, které ho po nárazu prudce odrážely. 
Skutálel se a vzal s sebou pár kousků lepkavé země. Omráčený nárazem se všemožně zmítal 
v úzkém sloupci tekutiny, dokud se nedostal na povrch. Jeho prsty křečovitě provrtávaly na-
červenalé bahno ve smrtelné touze zachytit se. Potom zůstal bezvládně ležet, vyčnívala mu jen 
hlava a veškerou sílu soustředil na zklidnění svého dechu.

Volnou rukou prozkoumal tělo, ve kterém se s životem rodila bolest. Podíval se nahoru. 
Tam stejné kolo jako dřív, avšak vzdálenější, a v jeho středu se nesměle rodila noční hvězda.

Očím učarovalo sledování malého nebeského tělesa, jež nechávalo až na dno dopadnout 
paprsek světla. Nedaleko bylo slyšet hlasy, zkreslené, slabé. Chlad vody se mu zakousl do těla, 
až vykřikl, ale ten výkřik mu hrůzou uvízl v hrdle. Pohnul se a tekutina hustá jako rtuť se rozvl-
nila. Tajemný děs mu stáhl svaly a poháněn touto novou a úzkostnou silou začal stoupat a vlekl 
se podél vlhkého kanálu nahoru. Bodavá bolest v něm rozechvívala strach a on hleděl na konec, 
jenž byl stále daleko, jak to bývá v nočních můrách.

Půda pod jeho vahou několikrát povolila a její kousky padaly dolů jako drobný déšť. V těch 
chvílích se přestal hrůzou hýbat, ani nedýchal a nehybně čekal, až se mu vrátí síly.

Ale s každým pohybem se rodila nečekaná energie a něco jako by ho bezděčně hnalo dál. 
Neustále se v něm střídaly pocity naděje a sklíčenosti, až nakonec dosáhl roubení, vyčerpaný, 
neschopen vychutnat si konec muk. Tak zůstal ležet, napůl venku a vysílením zcela bezvládný 
zíral na obrys keře pepřovníku jako na něco neskutečného…

Někdo se mihl před jeho zrakem, určitě nějaký místní venkovan, a umírající se ještě poku-
sil vykřiknout. Ale pohyb, od kterého očekával pomoc, nebyl přátelský. Gaučo se pokřižoval, 
vytáhl z opasku velký nůž a jeho rukojeť jako kříž namířil na prokletého. Nešťastník pochopil. 
S nadlidským úsilím se ještě naposledy pokusil promluvit, ale obrovský kámen ho udeřil do 
čela a onen pekelný přelud zmizel, jako by ho země pohltila.



44 Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal, desdentado por los años 
de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones 
del malo.

FIN

Venganza

De esto hará unos ochenta años, en el campamento del coronel Baigorria que comandaba una 
sección cristiana entre los indios ranqueles, entonces capitaneados por Painé Guor.

El capitán Zamora –diremos no dando el verdadero nombre– poseía una querida rescatada 
al tolderío con sus mejores prendas de plata.

Misia Blanca era un bocado que despertaba codicias con su hermosura rellena, y muchos le 
arrastraban el ala, con cuidado, vista la fiereza del capitán.

Y era coqueta; daba rienda, engatusaba con posturas y remilgos, para después esquivar el 
bulto; modo de aguzar los deseos en derredor suyo.

Celoso y desconfiado, Zamora no le perdía pisada, conociendo sus coqueteos que más de 
una vez le llevaron a azotar un pobre diablo o tomarse en palabras con un igual.

Durante dos meses, Blanca pareció responder a sus caricias. Llamábale mi salvador, mi 
negro guapo, y le estaba, en suma, agradecida por haberla librado de la indiada.

Pero (ya que siempre los hay) al cabo de esos dos meses las demostraciones fueron mer-
mando, el amor de Blanca aflojó y había de ser, como los mancarrones lunancos, para no 
componerse más.

Zamora buscó fuera la causa, y dio en uno de sus soldados, chinazo fortacho y buen mozo 
aumentativamente.

Los espió, haciéndose el rengo.
Cuando estuvo seguro, dijo para sus bigotes:
–Mula, desagradecida, mi‘as trampiao y vas a pagar la chanchada.
Prendió un nuevo cigarrillo sobre el pucho y saltó en pelos, tomando al galope hacia lo de 

Sofanor Raynoso, uno de sus soldados.
Llegado al toldo, saludó a una chinita que pisaba maíz y aguardó que se acercara su hom-

bre, que, dejando un azulejo a medio tusar, venía a ponerse a la orden.
–Sofanor, tengo que hablarte.
Se apartaron un trecho.
–Y, ¿cómo te va yendo?
–¡Regular!
–¿Siempre estah‘ enfermo?
–Mah‘ aliviadito, señor, pero no hayo descanso.
–Mirá –dijo con decisión Zamora– te acordás de Blanca ¿no? ya se te hace agua la boca 

¡perro! esperá que concluya. Güeno… vah‘a buscar toditos loh‘ enamoraos; ai está el mulato 
Serbiliano y los dos teros y Filomeno, lo mesmo que el chueco y Mamerto y Anacleto… 
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Celý kraj teď zná onu prokletou studnu a nad jejím roubením, již rozpadlým po letech 
opuštěnosti, napůl shnilý dřevěný kříž chrání křesťany před zjevením ďábla.

KONEC

Msta

Už to bude asi osmdesát let od události, která se stala v táboře plukovníka Baigorriy, jenž velel 
křesťanskému oddílu v armádě rankelských indiánů, vedených tehdy Painé Guorem.

Velitel Zamora (neuvádíme zde pravé jméno) chodíval za jednou milou, kterou zachránil 
a přivedl do tábora výměnou za své nejlepší stříbrné šperky.

Nebohá Blanca byla k nakousnutí, probouzela touhu svou plnou krásou a mnozí ji sváděli, 
i když opatrně, majíce na paměti kapitánovu zuřivost.

Ona taky ráda koketovala, byla nespoutaná, balamutila všechny svým držením těla 
a upejpavostí, aby se později vyhnula závazku. To byl způsob, jak podnítit touhy ve svém okolí.

Zamora, žárlivý a nedůvěřivý, jí byl pořád v patách, neboť znal její koketování, jež ho 
nejednou donutilo zbít onoho chudáka nebo si důkladně promluvit se sobě rovným.

Dva měsíce se zdálo, že Blanca podlehla jeho něžnostem. Nazývala ho můj zachránce, můj 
černý krasavče, byla mu zkrátka vděčná, že ji osvobodil z tlupy indiánů.

Ale (protože vždycky je tu nějaké ale) na konci zmíněných dvou měsíců tyto projevy za-
čaly mizet, Blančina láska zeslábla a už se neměla, jako staří zkřivení koně, nikdy vzepnout.

Zamora hledal příčinu u ostatních, až narazil na jednoho ze svých vojáků, pohledného 
mladého hromotluka s indiánskými rysy.

Dělal, že nic nevidí, a jen je sledoval.
Když si byl jistý, zamumlal si pod vousy:
„Lhářko, nevděčnice, podvedlas mě a za tu špinavost zaplatíš.“
Zapálil si novou cigaretu o špaček té staré, vyskočil na neosedlaného koně a tryskem 

uháněl k Sofanoru Raynosovi, jednomu ze svých vojáků.
Když dorazil k chýši, pozdravil indiánku, která drtila kukuřici, a počkal, až se přiblíží její 

muž, jenž nechal stát tmavého koně s napůl zastřiženou hřívou a šel se hlásit.
„Musím s tebou mluvit, Sofanore.“
Poodešli kousek dál.
„Tak jak to de?“
„Ujde to.“
„Pořád nemocnej?“
„Už je to lepší, pane, ale není čas na vodpočinek.“
„Podívej,“ řekl Zamora rozhodně, „pamatuješ se na Blancu, že jo? No vidím, že už 

máš choutky, ty ničemo! Počkej, až to dořeknu. Dobrá… Najdeš všecky ty milovníky, my-
slím mulata Serbiliana a ty dva ptáčky a Filomena, dál taky toho křivonohýho a Mamerta 
a Anacleta.



46 Güeno: El rancho va‘star solo, ansina que te lo yevás todos, y al que le guste que le prienda, pero 
con la alvertencia… que vos has de ser el primero.

El capitán Zamora dio vuelta su caballo, levantó la mano como para saludar y enderezó 
a los toldos de su hermano Pichuiñ Guor. Allá pasaría tres días platicando pa despenarse en el 
olvido.

Antítesis

La estancia vieja
Todas las estancias del partido, contagiadas de civilización, perdían su antiguo carácter de 
praderas incultas.

Las vastas extensiones, que hasta entonces permanecieran indivisas, eran rayadas por alam-
brados, geométricamente extendidos sobre la llanura.

No era ya el desierto, cuyo verde unido corría hasta el horizonte. Breves distancias cambia-
ban su aspecto, y no parecía sino una sucesión de parches adheridos.

La tierra sufría el insulto de verse dominada, explotada, y, renunciando a una lucha degra-
dante, abdicaba su gran alma de cosa infinita.

Pies extranjeros la hollaban sin respeto e instrumentos de tortura rasgaban su verdor en 
largas heridas negras.

Semillas ignotas sorbían vida en su savia fecunda, y manos ávidas robaban a sus entrañas 
la sangre para convertirla en lucro.

Un sólo retazo escapaba a aquel cambio. Era la estancia de don Rufino, que, como un hijo 
ante el ultraje de su madre, presenciaba esa invasión, la muerte en el pecho.

Con irónica sonrisa, en que había una lágrima, decía, sacudiendo su barba «cana como 
pantalón de gringo», y sus ojos, tristes, se nublaban, uniendo los diferentes colores.

Su estancia no había cambiado. Un sólo potrero servía de pastoreo a vacas, yeguas y ovejas. 
Y el personal, todo criollo, se abrazaba al último pedazo de pampa como a una bandera.

Allí se podía olvidar y hasta hacerse la ilusión de que, pasados los límites, todo seguía 
como diez años antes. Diez años que habían traído un cambio brusco que causaba la sorpresa 
de una traición.

Don Rufino era el verdadero patrón, como el concepto viejo lo entiende. Criado en el cam-
po, apto a todo trabajo, con una rusticidad de alma llena de cariño, era respetado por sus canas 
y querido por su bondad.

La administración era a usanza antigua. Sería más práctico explotarla con los recursos que 
prestaba la «ciencia agraria», pero eso hubiera equivalido a un renunciamiento.

Una pequeña casa de material, en forma de rancho, alineaba tres piezas en hilera, frente 
a las cuales un patio, de tierra prolijamente barrida, ostentaba su pobreza limpia.

Esa mañana, un calor de pesadilla aplastaba la estancita.
Bajo el abrazo rojo del techado, a la luz de un sol bravío, los pequeños muros reflejaban 

como un metal la claridad de su blancura hiriente.
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Dobrá… Statek bude prázdnej, takže je tam všecky přivedeš a komu se ona líbí, ať si s ní 
užije. Ale varuju tě, ty musíš být první.“

Velitel Zamora otočil koně, zvedl ruku jakoby na pozdrav a vydal se do tábora, kde žil jeho 
bratr Pichuiñ Guor. Tam se tři dny veselil až do úplného zapomnění.

Protiklad

Starý statek
Všechny statky v kraji začaly po nákaze civilizací ztrácet svůj původní ráz neobdělávaných luk.

Široké lány, které až doteď zůstávaly nerozčleněny, byly přeškrtány ohradami, rozmístěný-
mi geometricky na planině.

Už to nebyla opuštěná krajina, jejíž spojitá zeleň se táhla až k horizontu. Krátké vzdálenosti 
změnily její vzhled a začala vypadat spíše jako záplatované kalhoty.

Země trpěla potupou. Byla podrobena, vykořisťována a odmítajíc ponižující boj, zřekla se 
svého širokého srdce.

Cizí nohy ji bezohledně pošlapávaly, mučicí nástroje trhaly její zeleň a způsobovaly dlouhé 
černé rány.

Dosud neznámá semena do sebe vtahovala život z její plodné mízy a dychtivé ruce si braly 
krev z jejích útrob, aby ji proměnily ve svůj vlastní zisk.

Jen malý kousek odolával této změně. Byl to statek dona Rufina, který sledoval tento vpád 
se sevřenou hrudí, jako dítě sledující urážku své matky.

S  ironickým úsměvem, ale se slzou v očích vyprávěl a popotahoval si vousy „šedé jako 
kalhoty gringů“ a jeho smutné oči se zatemňovaly ve spojení různých barev.

Jeho statek se nezměnil. Jediná pastvina sloužila k vyhánění krav, klisen a ovcí. A jeho 
lidé, všichni praví Argentinci, objímali ten poslední kousek pampy jako vlajku.

Tam se dalo zapomenout a dokonce si dělat naděje, že vše pokračuje jako před deseti lety, 
i když hranice už byly porušeny. Deset let, které přinesly prudkou změnu, která překvapovala 
zradou.

Don Rufino byl pravý hospodář, tak jak se to chápalo za starých časů. Vyrostl na pláních, 
byl zručný, s jistou neohrabaností duše plné něhy a byl v úctě pro své šediny a milován pro svou 
laskavost.

Statek byl spravován podle starého obyčeje. Bylo by možná užitečnější zneužít ji pomocí 
prostředků, které nabízela „agrární věda“, ale to by znamenalo vzdát se.

Malý dům z vepřovic, na způsob ranče, měl tři části v jedné řadě, před kterými se honosil 
svou čistou chudobou pečlivě zametený dvůr.

To ráno sužovalo statek tíživé horko.
Pod červenou náručí střechy, v záři nezkrotného slunce, malé zdi odrážely jako kov zraňu-

jící jas své bělosti.



48 El patio se grietaba en arborescencias confusas.
Sombreado por el alero escaso, don Rufino trenzaba sudoroso. Sus ojos agudos dejaron un 

momento el trabajo para enturbiarse sobre el campo, quemado de sol, ausente de pasto como un 
camino, que desconcertaba la mirada con la imprecisión de su reverberante amarilleo.

Tres meses de seca implacable habían carbonizado las más resistentes raíces, y sólo las 
osamentas puntuaban la desnudez del campo, irrefutables afirmaciones de ruina.

Don Rufino colgó el trenzao, fue hacia el pozo cercano, donde bebió, media cabeza sumida 
en el balde. Luego se encaminó hacia el dormitorio para escapar a la resolana y observar su 
virgencita milagrera, famosa en el partido.

Franqueada la puerta, se sintió dominarlo por aquella quietud mística.
El cuarto estaba obscuro, cerrado a  toda influencia exterior, y le alumbraban un par de 

velas, puestas a cada lado de la virgen estática.
No se habría sabido decir si su actitud era de bendición o de ferviente rezo, lo cierto es 

que las rígidas manitas inspiraban un plácido respeto, y hasta la frescura del cuarto, parecía 
sestear en su sombra, hubiérase dicho obra de ella.

Doña Anacleta le había bordado una alfombrita de mostacilla, y a sus espaldas, sostenido 
al muro por varios clavos para redondearlo, colgaba un rosario hecho de huevo de urraca 
y chimango.

Iba el viejo a arrodillarse y rezar por centésima vez pidiendo el agua ansiada. Pero tuvo 
noción de la inutilidad de sus ruegos.

«Hasta a las ranas hacía más caso aquel pedacito de palo inconmovible». Y un ansiar 
venganza ahogó su intención piadosa.

Vio lo de afuera: El campo, árido, los animales, olfateando la tierra sin conseguir de ella 
más que las dos columnas de polvo alzadas por su soplido.

Toda la congoja de los impotentes aquellos transfomósele en rabia, y un proyecto vago 
en él se precisó.

¡Era fácil estar indiferente como aquel idolito en la frescura encerrada cuando los demás 
padecían del sol universal! Justo era que ella también sufriera hasta que por fuerza diera lo 
que no podían conseguir con rezos.

El momento era propicio. Los muchachos andarían cuereando, la vieja estaba adobando 
un peludo en la cocina. Podía cumplir su amenaza sin impedimento.

Con manotón irreverente destronó a la virgen de su rincón, escondiéndola bajo la cami-
seta como hubiera podido hacer con un pollo para que no gritara. Y cerrando con llave, tomó 
un sendero cuya tierra la abrasaba los pies a través de las alpargatas.

Un remolino venía haciendo espiralear la hojarasca y le quemó el semblante como cuan-
do se agachaba demasiado sobre el fogón en busca de un tizoncito.

Llegó al galpón de esquila, amplio mesón de barro, techado de paja.
En un rincón estaba el comedero, que, acompañado de una argolla incrustada en el muro, 

formaba el pesebre del tobiano, «el crédito», solo animal gordo en el establecimiento.
Echole encima un cuero, lo enriendó, apretole el cojinillo con un cinchón y, enhorquetán-

dose salió como ladrón buscando lo más tupido de la arboleda.
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Půda na dvoře praskala jako suchá kůra stromů.
Don Rufino celý zpocený splétal opasek, přitom byl zastíněný jen malým přístřeškem. Jeho 

bystré oči se na chvíli zvedly od práce a zamlžily se při pohledu na krajinu spálenou sluncem, 
bez trávy, jako cesta, která rozptylovala pohled nejasností odrážené vybledlé žluti.

Tři měsíce nezměrného sucha spálily i  ty nejvíce odolné kořeny a jen kostry, nezvratné 
důkazy zkázy, zdůrazňovaly nahotu krajiny.

Don Rufino pověsil opasek a šel k blízké studni, kde pil s hlavou napůl ponořenou do vědra. 
Potom zamířil do ložnice, aby unikl žáru slunce a aby viděl svou zázračnou a v kraji proslulou 
Panenku Marii.

Když otevřel dveře, cítil, že je ovládán oním mystickým klidem.
Místnost byla temná, uzavřená vůči všem vnějším vlivům a osvětloval ji pár svící stojících 

po obou stranách nehybné Panenky Marie.
Nebylo by bývalo možné říci, zda její postoj byl žehnáním nebo vroucí modlitbou, jisté je, 

že pevné ručky probouzely klidnou úctu a dokonce to vypadalo, že chlad místnosti odpočívá 
v jejím stínu a je jejím dílem.

Doña Anacleta jí vyšila kobereček z korálků a  za ni pomocí několika hřebíků zavěsila 
růženec, vyrobený z vajíček straky a čimanga.

Stařec se chystal snad posté pokleknout a modlit se za vytouženou vodu. Ale najednou si 
uvědomil, že jeho prosby jsou zbytečné.

„Dokonce i  žab si ten kousek neoblomného dřeva všímal víc.“ A pak touha po pomstě 
zadusila jeho zbožný úmysl.

Viděl to venku – pláně vyprahlé, zvířata očichávající zemi a nedostávající z ní víc než dva 
proudy prachu zdvižené jejich dechem.

Všechno to trápení těch bezmocných se proměnilo v zuřivost a neurčitý plán v něm nabral 
jasnější obrysy.

Bylo snadné zůstat lhostejný jako ona modla zavřená v chladu, zatímco ostatní trpěli pod 
nesmírným žárem! Bylo spravedlivé, aby i ona trpěla, dokud násilím nedá, čeho oni nemohli 
dosáhnout modlitbami.

Byla zrovna příznivá chvíle. Mladíci se zabývali stahováním kůží a stařena nakládala v ku-
chyni pásovce. Mohl tak bez překážek splnit svou výhrůžku.

Neuctivým chmatem vytáhl Panenku Marii z jejího koutku a skryl ji pod košili, jako se 
skrývají kuřata, aby nekřičela. Zamkl a šel po cestě, jejíž půda i přes plátěné boty spalovala 
nohy.

Přišel vítr a zvedal listí ve vírech a sežehl mu tvář, jako by se byl příliš sklonil nad ohništěm 
při hledání oharku.

Dorazil ke střižně ovcí, kterou tvořil široký prostor s hliněnou podlahou zastřešený slámou.
V jednom rohu bylo koryto, které spolu kruhem vsazeným do zdi tvořilo chlév pro strako-

še, toho „nejlepšího“, jediné tlusté zvíře na statku.
Přehodil přes něj kožešinu, nasadil mu otěže, utáhl pokrývku popruhem, naskočil a vyjel 

jako zloděj hledající nejhlubší část háje.
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que el calor no agobiaba.

Cada detalle de la calamidad aquella reforzaba el enojo de don Rufino, exasperado ya por 
el sol, que le chamuscaba el cuerpo a través de la ropa.

Dejó rienda abajo al caballo, acostumbrado, sacando a luz la imagen, que miró con satis-
facción; después retiró al tobiano el cinchón, y bien arriba, donde los animales no alcanzaran, 
ató a la virgencita como a un Prometeo.

Cuando hubo concluido, miró y remiró su obra, a ver si no dejaba una posibilidad de esca-
patoria, y la cara se le arrugó en amplia carcajada de contento.

–«Por Dios –dijo a la virgen, mientras besaba un escapulario con estampa del Cristo que 
traía al cuello. –Por Dios, que aí vah‘a quedar embramada al palo hasta que hagás yovér» –y sin 
más tardanza saltó en su flete, que solo tomó rumbo a las casas.

De pronto se detuvo, una emoción indecible ensanchándole el pecho. ¡Allá en el horizonte, 
¿qué era aquello? Una franja obscura parecía avanzar.

Don Rufino no podía creer, dudó de sus ojos, y como ya estuviera cerca de las casas, siguió 
hacia ellas, para ver qué decían los otros.

No oyó sino un grito: «Las puertas, las puertas, cierren las ventanas y los postigos, que 
viene la tormenta». Ya no dudó.

Hubo un instante de quietud, y el primer soplo del huracán barrió el campo. En el camino, 
una columna de polvo se alzó en jadeante remolino, los viejos álamos agacharon, rechinando 
sus orgullosas copas, y las casuarinas silbaron su quejido agudo.

Don Rufino, atontado, inerte por la emoción, miró a su alrededor; los pocos animales que 
veía, dando idénticamente el anca al viento, le parecieron de golpe haber engordado. Creía vivir 
en otro mundo, sentíase lleno de milagro, y al recobrar su vitalidad, brevemente perdida, echó 
su caballo a correr, tendido sobre el costillar, camino a la virgencita.

Allí estaba, con los fuertes nudos, pequeña, igual, menos luminosa en la obscuridad de la 
tormenta. Don Rufino besole los pies, hízole mil mimos y caricias, concluyendo por envolverla 
en el cojinillo y disparar, a pelo limpio, hacia las casas.

El viento, que parecía haber arreado con toda la tierra, seguía claro y menos fuerte. Al-
gunas gotas espesas comenzaron a caer, viajadoras como bolas perdidas. El anciano aceleraba, 
bebiendo a pulmón abierto el olor a tierra mojada; cerca del palenque, las gotas se tupieron, 
haciendo paragüitas contra el suelo.

Llegó empapado.
En el galpón de esquila todo el peonaje reunido se atareaba en guarecer del chubasco las 

prendas que éste podía dañar.
Un hornero repiqueteaba su risa de victoria.
Los relámpagos dibujan carcajadas de luz.
Felipe, el menor de los muchachos, apareció por la playa hecho sopa, gritando al ataque 

fresco de la lluvia. Traía a los tientos un cuero cuyas garras espoleaban al caballo en las verijas. 
Hastiado el animal, al enfrentar las casas, corcovió unos diez metros.

–«¿Ande vas? ¿ande vas? –gritaba don Rufino–, a darte un disgusto»…
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Rozjel se tryskem do pastvin. Brzy rozeznal kůl na místě ke shánění dobytka, jedinou věc, 
která se neohnula pod náporem horka.

Každý detail té kalamity podněcoval vztek dona Rufina, už tak rozčíleného sluncem, jež 
mu spalovalo tělo i přes oblečení.

Nechal otěže na zemi, jak byl kůň zvyklý, vytáhl sošku a hleděl na ni s uspokojením. Po-
tom z koně sundal popruh a až nahoře, tam kam zvířata nedosáhnou, přivázal Panenku Marii 
jako nějakého Prométhea.

Když skončil, prohlížel své dílo ze všech stran, zda někde nenechal možnost úniku, a tvář 
se mu celá svraštila, když se s uspokojením rozesmál.

„Bože,“ řekl Panence, zatímco líbal škapulíř s obrázkem Krista, který nosil na krku, „tady 
zůstaneš přivázaná ke kůlu, dokud nepřivoláš déšť.“ A bez dalšího zdržování vyskočil na koně, 
který si to sám namířil směrem k budovám.

Náhle se zastavil, neboť se mu hruď sevřela nevysvětlitelným dojetím. Tam v dálce, na 
horizontu, co to asi je? Vypadalo to, že se tam táhne pás temného mraku.

Don Rufino tomu nemohl uvěřit, měl pochyby o vlastním zraku, a protože už byl blízko 
budov, pokračoval směrem k nim, aby zjistil, co říkají ostatní.

Slyšel jen křik: „Dveře, zavřete dveře, okna a okenice, blíží se bouřka!“ A už nepochy-
boval.

Na okamžik byl klid a pak první poryv vichřice zametl pláně. Na cestě se zvedl v supí-
cím víru sloupec prachu, staré topoly se ohnuly, skřípajíce svými hrdými korunami, a přes-
ličníky pronikavě kvílely.

Don Rufino byl omámený a nehybný dojetím a jen se rozhlížel okolo. Několik málo 
zvířat, které viděl, se stavělo zadkem proti větru a zdálo se mu, jako by náhle ztloustla. My-
slel si, že je v jiném světě, cítil se naplněný zázrakem, a když znovu sebral sílu, na okamžik 
ztracenou, pobídl koně k běhu, zavěšený na jeho hrudi, směrem k Panence.

Byla tam, pevně spoutaná, malá, stejná, jen méně zářící v temnotě bouře. Don Rufino jí 
políbil nohy, nekonečně ji hýčkal a hladil, nakonec ji zabalil do pokrývky a na neosedlaném 
koni vyrazil směrem k budovám.

Vítr, který narazil snad do každého kousku země, vál čerstvě dál, až nakonec trochu 
zeslábl. Začaly padat velké kapky, putující jako ztracené boly. Stařec zrychlil a z plných plic 
vdechoval vůni mokré země. Když se blížil k ohradě, kapky zhoustly a rozprskávaly se prud-
ce o zem.

Dorazil promočený.
Ve střižně ovcí se shromáždili všichni nádeníci a usilovně se snažili před lijákem ochránit 

věci, které by mohl zničit.
Nějaký hrnčiřík zvonivě vydával vítězný smích.
Blesky ozařovaly oblohu výbuchy světla.
Felipe, nejmladší z chlapců, se objevil na prostranství úplně promočený a pokřikoval pod 

náporem svěžího deště. Měl na řemíncích kůži, jejíž drápy popichovaly koně do slabin. Zne-
chucené zvíře se přiblížilo k budovám, ale vzpínalo se dobrých deset metrů.

„Kampak? Kam jedeš?“ křičel don Rufino, „ještě si něco uděláš!“
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Y ambos reían mirándose en la cara.

La lluvia, gradualmente, fuese moderando. Chorros y gotas caían de los techos, ahondan-
do las marcas de gotas anteriores. Los árboles, momentos antes maltratados por el vendaval, 
reverdecían lavados. Los troncos intensificaban su color. Las zanjas plagiaban ríos, los charcos, 
lagunas. Los pájaros, pelotones de pluma, se inmovilizaban, los párpados a medio cerrar. Un 
ritmo lento, lleno de goce, silenciosamente intenso, moderaba los gestos hasta de la gente, que 
se acariciaba el cutis contra el aire fresco.

Un ritmo lento, una quietud contemplativa abrazaba la Pampa.
Son las nueve de la noche. Todo parece dormir en la estancita. En el dormitorio de los vie-

jos hay luz. Cuantas velas se encontraron en la casa están ahí, para iluminar a la bienhechora. 
Don Rufino, rosario en mano, dice los Aves que corean los demás. Cocinero, peones, todos 
están allí en esa hora solemne. La voz baja y monótona alterna con el coro; una profunda piedad 
se exhala de las almas sencillas.

Contra los vidrios, la lluvia en latigazos intermitentes crepita con saña.
Y la virgencita, muy oronda en su nicho, saborea esa nueva victoria sobre todos los otros 

santos del pago.

La estancia nueva

Era un toro excepcional, y don Justo Novillo se enorgullecía de haberlo logrado con mestiza-
ción rápida.

Siempre sostuvo que pocas generaciones bastaban para conseguir tipos perfectos de raza; 
lo esencial era echar buenos reproductores, sin «abatatarse» por los precios.

Ahora pocos le discutirían.
¡Qué toro!; parecía de «pedigree»; un noble animal idéntico al padre importado a costo y 

cuenta de don Justo.
Había que cuidarlo. Y el patrón, breve conocedor de «farms» británicos, aplicaría el siste-

ma ultramarino; lo trataría como a un «lord».
A estos efectos despachó la peonada criolla, que miraba con ironía aquella mole inmóvil y 

decían, panza cogote, guampas, cual si se tratara de un vulgar «guaiquero», para reemplazarla 
por un blondo par de normandos rasurados, rojos, «chic» en sus «briches»; muy europeos, con 
sus gorras y pipas y «whisky».

Qué orgullo para el establecimiento; todo giraba en torno a la hermosa bestia, cuasi sa-
grada, y los visitantes no veían sino las actitudes matronescas del fabricador de carne para 
exportación.

Llegó la exposición; tumulto de reproductores «gloria nacional». Un espectáculo sobrehu-
mano, diremos, porque nunca nuestra especie logra esa perfección de belleza.

Los grandes cabañeros discutían amontonados en torno a los posibles campeones. El toro 
de Novillo elevaba el diapasón de las discusiones.

–¡Pero si la madre ha de ser hosca o chorreada!
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„Teprve až budu starý a senilní,“ odpověděl chlapec v narážce, „tak mi zdřevění svaly.“ 
A oba si hleděli do tváře a smáli se.

Déšť postupně zeslaboval. Proudy vody a kapek padaly ze střech a prohlubovaly jamky po 
předchozích kapkách. Stromy, které ještě chvíli předtím trápila vichřice, se po umytí znovu 
zazelenaly. I jejich kmeny zvýraznily svou barvu. Příkopy se podobaly řekám, kaluže jezerům. 
Ptáci, ta klubka peří, byli ochromeni, s víčky napůl zavřenými. Mírný vánek, plný radosti, tiše 
pronikavý, zklidňoval své projevy až k lidem, kteří nastavovali tvář čerstvému větru.

Mírný vánek, rozjímavý klid objímal pampu.
Je devět večer. Vypadá to, že na statku vše spí. Jen v  ložnici starců je světlo. Všechny 

svíčky, co v domě byly, jsou nyní tady, aby ozařovaly dobrodinku. Don Rufino s  růžencem 
v ruce odříkává zdrávasy a ostatní je po něm opakují. Kuchař, nádeníci, všichni jsou přítomni 
té slavnostní chvíli. Tichý a monotónní hlas se střídá se sborem a z prostých duší vyzařuje hlu-
boká zbožnost.

Do tabulek skla zuřivě bubnuje déšť prudkými přerývanými údery.
A Panenka Marie stojí spokojeně ve svém koutku a vychutnává si toto nové vítězství nad 

ostatními svatými v kraji.

Nový statek

Byl to výjimečný býk a don Justo Novillo se dmul pýchou, že se mu ho podařilo tak rychle 
vyšlechtit.

Vždycky tvrdil, že stačí jen pár generací a vznikne dokonalé plemeno. Základem bylo 
použít správné plemenné zvíře a nehledět na cenu.

Teď už se jen málokdo bude přít.
Jaký to byl býk! Vypadal jako „pedigree“, ušlechtilé zvíře k nerozeznání od svého otce, 

kterého dovezl don Justo na své náklady.
Bylo potřeba o něj dobře pečovat. Majitel byl trochu zběhlý ve fungování britských 

„farms“, a tak použil zámořský systém a staral se o něj jako o „lorda“.
Proto také vyhodil argentinské nádeníky, kteří hleděli ironicky na tu nehybnou masu 

a říkávali mu nechutný pupkáč, paroháč, jako by se jednalo o obyčejné hospodářské zvíře. 
Místo nich přijal dva oholené světlovlasé Normanďany, rusé, v „chic“ kalhotách, kteří v těch 
svých čepicích, s fajfkami a s „whisky“ vypadali velice evropsky.

To byla pro statek pýcha. Vše se točilo okolo ušlechtilého zvířete, téměř posvátného, 
a hosté mohli vidět jen mateřské jednání tohoto dodavatele masa na vývoz.

Přišel čas výstavy, sešel se zástup chovatelů, „sláva národa“. Nadlidské představení, řek-
něme, protože náš druh nikdy nedosáhne této dokonalé krásy.

Významní chovatelé dobytka diskutovali shromáždění okolo možných šampionů. Býk 
dona Novilla vyvolával hlasité diskuze.

„Jeho matka bude určitě tmavá nebo má tmavé pruhy!“
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–Si hace diez años no tenía más que un rodeíto de hacienda criolla.
–Y, amigo, el hombre se las ha compuesto a su manera; el resultado es de primer orden, no 

hay fallas, mire el lomo… es un billar, patas impecables… y qué costillas; la paleta, amigo, el 
pelo, las astas, el cogote… ¿qué más?

Y se excitaban en comentarios técnicos, haciendo levantar al animal de un puntazo, con el 
regatón de sus malacas, palmeándole las ancas, estirándole el cuero.

Llegó el día, y toda la familia Novillo presenció jadeante los trabajos del jurado en la 
pista… La escarapela blanca del primer premio de categoría se enriquecía con la azul; «el 
campeonato».

Era motivo suficiente para que todos los Novillo tiraran y rompieran sus galeras (¡qué 
importaba una galera!).

Un día único, el día del laurel.
La vuelta fue triunfal, los mimos resultaban pocos, hasta la tierna despedida de don Justo.
–Bueno, compadre, a divertirse y cumplir con su obligación «crécete y multiplícate».
Querían ir los muchachos, pero el viejo los retuvo.
–¡A  ver, a  ver! no son bromas, ni juguetes, ¿no? déjenlo tranquilo… llevalo no más,  

Cresensio.
¡Qué barbaridad! A las diez apareció Cresensio con andar descompuesto.
–¡Señor… el toro estaba muy pesao y se ha quebrao!
-¿Cómo?
–¡Se ha quebrao, señor… sí, señor, se ha quebrao de una pata!
Tuvieron que degollarlo, ¡pobre muerto glorioso! ¡todos concluimos así, al fin!
Pero el tiempo reglamentario pasó.
Se sabía que al menos algo quedaría del campeón, un hijo. El primero y el último… por 

suerte, la madre era pura; de las pocas puras, y quién sabe, pensaban los Novillo, no fuera digno 
del padre.

Se esperó el advenimiento. Cumpliose el plazo, y un peón de los viejos que rondaba el 
potrero del plantel vino con la noticia.

–¡Parió la vaquillona, señor!
¡Qué algazara, todos los Novillo cayeron en tropel!
–¡Parió… parió… Hosanna!
–Y, ¿vamos a ver, cómo es, don Paulino, cómo es?
–Es hembra, señor.
–Caramba y ¿de qué pelo?
Don Paulino sonrió entre sus bigotes moros.
–¡Es yaguanesa, es!
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„Může být, jaký chce, ale máme právo o tom pochybovat.“
„Vždyť ještě před deseti lety neměl víc než statek s maličkým výběhem.“
„Příteli, ten člověk si je stvořil podle sebe. Výsledek je prvotřídní, bez chyb, podívejte se 

na ten hřbet… na dokonalé nohy, jako nohy kulečníkového stolu… a ta bedra, plec, příteli, ta 
srst, rohy, šíje… no co je víc?“

Vzrušeně debatovali, znalecky zvíře komentovali, popíchli ho kovovým koncem svých holí, 
aby vstalo, poplácávali ho po zadku a hladili ho po kůži.

Přišel ten den a celá rodina Novillů s obrovským napětím sledovala práci poroty v aréně. 
Bílou kokardu za první místo v kategorii doplnila modrá pro šampióna.

To byl dostatečný důvod pro to, aby všichni Novillové zahodili a rozdupali své klobouky 
(koho zajímá nějaký klobouk!).

Jedinečný den, den ověnčený vavříny.
Návrat byl triumfální, hýčkání bylo mnoho, dokonce i něžné rozloučení dona Justa.
„Dobrá, kamaráde, pobav se a splň svou povinnost ‚rosťte a množte se‘.“
Mladíci chtěli jít, ale stařec je zadržel.
„Poslyšte, není to legrace, ani hračka, ano? Nechte ho v klidu, jen ho veďte, Cresensio.“
Jaké překvapení! V deset hodin se objevil rozčilený Cresensio.
„Pane, býk byl moc těžkopádnej a zranil se!“
„Cože?“
„Zranil se, pane. Ano, pane, zlomil si nohu!“
Museli ho podříznout. Ubohý mrtvý šampion! Nakonec tak skončíme všichni.
Ale stanovený čas uběhl.
Vědělo se, že přinejmenším zůstane po šampiónovi potomek. První a poslední… naštěs-

tí, matka byla čistokrevná, jedna z mála, a kdo to ví, říkali si Novillové, že nebyla hodna otce.
Všichni čekali na příchod potomka. Když pak nastal čas, jeden z dřívějších nádeníků, 

který obcházel pastviny statku, dorazil se zprávou.
„Jalovice právě porodila, pane!“
Nastal velký povyk. Všichni Novillové jásali jeden přes druhého.
„Porodila, už porodila! Hosana!“
„A honem, jaký je, done Paulino, jaký je?“
„Jeto kráva, pane.“
„K čertu! A jakou má srst?“
Don Paulino se usmál pod svými černými vousy.
„Je strakatá. Strakatá!“
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ XIV. ROČNÍKU 
PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE FF OU 2019

PŘEKLADY Z ANGLIČTINY 2019
Soutěž pro studenty středních škol

Jan Axman SPŠEI Kratochvílova Ostrava
Anežka Bindrová Slezské gymnázium Opava
Lukáš Blažek Gymnázium a SPŠEI Frenštát
Magda Bruková Gymnázium Třinec Třinec
Vojtěch Dubčák Gymnázium Frýdek-Místek Frýdek-Místek 3. místo

Andrea Durčáková Gymnázium Prigo Ostrava
Monika Gawlasová SOŠDCR Krnov Krnov
Oliver Jan Hejtman Slezské gymnázium Opava
Anna Hloušková Gymnázium Otrokovice Otrokovice
Vít Hrubý Wichterlovo gymnázium Ostrava
Markéta Hurtová Masarykovo gymnázium Vsetín
Miriam Hýblová Gymnázium Studentská Havířov
Ondřej Jozek Gymnázium M. Koperníka Bílovec
Ester Kasalová Střední umělecká škola Ostrava
Matyáš Khýr Gymnázium M. Koperníka Bílovec 1. místo

David Klepáč Gymnázium Prigo Ostrava
Eva Koziorková Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava
Mikuláš Konečný Gymnázium Prigo Ostrava
Alena Kotková SOŠDCR Krnov Krnov
Ondřej Kožušník Gymnázium Hello Ostrava
Natálie Krečmerová Gymnázium Havířov-Podlesí Havířov
Linda Kremserová Slezské gymnázium Opava
Markéta Kucharská Gymnázium Krnov Krnov
Vojtěch Kuchař Wichterlovo gymnázium Ostrava
Tereza Kutáčová Gymnázium a SPŠEI Frenštát
Bára Kutějová Gymnázium Havířov-Podlesí Havířov
Eliška Kutláková Střední škola Havířov Prostřední Suchá
Kryštof Mec Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek
Markéta Miavcová Gymnázium Komenského Havířov
Nikol Mitrengová Gymnázium Třinec Třinec
Lenka Mošnerová Gymnázium Říčany Říčany
Pavel Norek Gymnázium a obchodní akademie Orlová
Nikol Peschová Gymnázium Říčany Říčany
Karolína Pifková Gymmnázium F. Živného Bohumín
Lukáš Polka SPŠEI Kratochvílova Ostrava 1. místo

Adéla Popelková Gymnázium O. Havlové Ostrava
Veronika Prchalová Střední umělecká škola Ostrava
Magdalena Stachová Gymnázium Fr. Živného Bohumín
Hana Szlachtová Gymnázium O. Havlové Ostrava



60 Ivo Šalomon Gymnázium Havířov-Podlesí Havířov
Tomáš Šurab Gymnázium Hello Ostrava
Veronika Tmějová Gymnázium Komenského Havířov 2. místo

Kateřina Urbanová Gymnázium a obchodní akademie Orlová 3. místo

Kristýna Vavříková Střední škola Havířov Prostřední Suchá
Pavlína Wünschová Obchodní akademie Uherský Brod
Petra Zvoníčková Gymnázium Otrokovice Otrokovice

Soutěž pro studenty vysokých škol

Tereza Brašničková FF Univerzity Palackého Olomouc
Kateřina Dlouhá FF Ostravské univerzity Ostrava
Vít Ďuriš FF Ostravské univerzity Ostrava
Andrea Hermanová FHS Univerzity Karlovy Praha
Lenka Hladíková FF Univerzity Karlovy Praha
Adéla Hrušková FF Ostravské univerzity Ostrava
Josefína Juhasová FF Masarykovy univerzity Brno čestné uznání

Veronika Říhovská FF Ostravské univerzity Ostrava
Veronika Stanislavová PdF Masarykovy univerzity Brno
Hana Sýkorová FF Ostravské univerzity Ostrava
Kamila Šínová FF Univerzity Palackého Olomouc
Tomáš Veselý FF Univerzity Karlovy Praha
Terezie Zegzulková FF Univerzity Palackého Olomouc

PŘEKLADY Z FRANCOUZŠTINY 2019
Soutěž pro studenty středních škol

Tereza Adamczyková Gymnázium a Obchodní akademie Orlová
Pavel Bína Gymnázium BMA Frýdlant nad Ostravicí 2. místo

Linda Dudová Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava
Alena Kotková SŠ dopravy a cest.ruchu Krnov
Kateřina Kovářová Gymnázium O. Havlové Ostrava 1. místo

Hana Kročková Slezské gymnázium Opava Opava
Jana Lisztwanová Gymnázium Fr. Živného Bohumín
Šárka Macurová Gymnázium Český Těšín Český Těšín
Olivie Paszová Gymnázium Karviná Karviná
Magdaléna Stachová Gymnázium Fr. Živného Bohumín 3. místo

Eliška Stašová Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava
Hana Szlachtová Gymnázium O. Havlové Ostrava

Soutěž pro studenty vysokých škol

Lucie Bednářová FF Univerzity Karlovy Praha
Veronika Jodlová FF Jihočeské univerzity České Budějovice
Marie Nováková FF Masarykovy univerzity Brno čestné uznání
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PŘEKLADY Z ITALŠTINY 2019
Soutěž pro studenty vysokých škol

Simona Reseková FF Univerzity Karlovy Praha

PŘEKLADY Z NĚMČINY 2019
Soutěž pro studenty středních škol

Kristýna Baierová Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek 2. místo

Beáta Gelnarová Wichterlovo gymnázium Ostrava
Anetta Grögerová Gymnázium O. Havlové Ostrava
Lukáš Grümann Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava 1. místo

Tomáš Habrnál Matiční gymnázium Ostrava
Tereza Hanusková Gymnázium a Obchodní akademie Orlová
Anna Hloušková Gymnázium Otrokovice Otrokovice
Julie Jančálková Gymnázium a SPŠEI Frenštát
Karolína Jurková Gymnázium a SPŠEI Frenštát
Ivana Kahánková Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí
Kavalčíková Gabriela Gymnázium Třinec Třinec
Karolína Kocichová Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek
Ondřej Kožušník Gymnázium Hello Ostrava
Aneta Krhovjáková Gymnázium a Obchodní akademie Orlová
Zdeněk Kundrát Gymnázium a SPŠEI Frenštát
Viktorie Kutálková Gymnázium Krnov Krnov
Daniel Mikušťák Gymnázium Havířov-Podlesí Havířov
Veronika Pavlíková Matiční gymnázium Ostrava
Radomír Plachta Gymnázium PRIGO Ostrava
Veronika Poláchová Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek
Gabriela Pyszková Gymnázium Třinec Třinec
Adéla Sekaninová Gymnázium Hello Ostrava
Richard Smrž Wichterlovo gymnázium Ostrava 3. místo

Nina Suranová Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek
Klára Šajtarová Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava
Zuzana Vacková Doctrina Podještědské gymnázium Liberec
Martin Vašek Gymnázium a SPŠEI Frenštát
Anna Veselá Gymnázium Krnov Krnov 2. místo

Soutěž pro studenty vysokých škol

Dominika Giraczková FF Ostravské univerzity Ostrava
Zdislava Kazmirowská FF Univerzity Karlovy Praha čestné uznání



62 PŘEKLADY Z POLŠTINY 2019
Soutěž pro studenty středních škol

Klára Barabaszová Střední škola Havířov Prostřední Suchá
Anna Bojková Gymnázium Třinec Třinec
Filip Franek SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov Krnov
Karolína Franková Gymnázium Třinec Třinec 1. místo

Vilém Honysz Gymnázium O. Havlové Ostrava
Eva Mencnerová Gymnázium Karviná Karviná 2. místo

Aneta Pauliny Střední umělecká škola Ostrava Ostrava
Nicolas Szotkowski SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov Krnov
Adam Vjačka Gymnázium Olgy Havlové Ostrava 1. místo

Magdalena Walková Gymnázium Hello Ostrava
Marek Wójtowicz Gymnázium Hladnov Ostrava 2. místo

Soutěž pro studenty vysokých škol

Markéta Kutnohorská FF Ostravské univerzity Ostrava
Zuzana Kuželová FF Univerzity Pardubice  Pardubice

PŘEKLADY Z PORTUGALŠTINY 2019
Soutěž pro studenty vysokých škol

Jana Dubová FSS Masarykovy univerzity Brno

PŘEKLADY ZE RUŠTINY 2019
Soutěž pro studenty středních škol

Nikol Drozdová Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava
Vojtěch Dubčák Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek
Karolína Frejlichová Gymnázium a SPŠEI Frenštát
Jakub Hlavička Gymnázium a SPŠEI Frenštát 1. místo

Veronika Kazimírská Slezské gymnázium Opava Opava
Michaela Komůrková Gymnázium Valašské Klobouky Valašské Klobouky
Alena Kotková SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov Krnov
Vít Marek Gymnázium Otrokovice Otrokovice 2. místo

Kristina Marková Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž
Kryštof Mec Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek 1. místo

Klára Moravcová Slezské gymnázium Opava Opava
Marek Mroček Doctrina Podještědské gymnázium Liberec 2. místo

Ondřej Raška Gymnázium Valašské Klobouky Valašské Klobouky
Markéta Reichenbachová Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek
Matyáš Sliwka Gymnázium a Obchodní akademie Orlová
Alžběta Vidláková Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek
Aneta Vylímcová Gymnázium Otrokovice Otrokovice
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Soutěž pro studenty vysokých škol

Kateřina Martinková FF Univerzity Palackého  Olomouc
Zdislava Hnízdilová FF Univerzity Palackého Olomouc
Veronika Machalová FF Ostravské univerzity Ostrava
Tereza Holbojová FF Ostravské univerzity Ostrava
Tereza Kostřebová FF Ostravské univerzity Ostrava
Lenka Vavřínková  FF Ostravské univerzity Ostrava čestné uznání

Kamila Kempná FF Ostravské univerzity Ostrava
Kateřina Stoláriková FF Ostravské univerzity Ostrava
Alena Košáková PF Jihočeské univerzity České Budějovice

PŘEKLADY ZE ŠPANĚLŠTINY 2019
Soutěž pro studenty středních škol

Lucie Častoňová Gymnázium Havířov-Podlesí Havířov
Jakub Delong Gymnázium Komenského Havířov
Michaela Haščáková Gymnázium Karviná Karviná
Pavel Herboczek Gymnázium Havířov-Podlesí Havířov
Markéta Hurtová Masarykovo gymnázium Vsetín
Valerie Kohútová Slovanské gymnázium Olomouc Olomouc
Andrea Marková Gymnázium Hello Ostrava
Nikol Mitrengová Gymnázium Třinec Třinec
Lenka Mošnerová Gymnázium Říčany Říčany
Adéla Pohanková Gymnázium O. Havlové Ostrava
Kateřina Ritterová Slovanské gymnázium Olomouc Olomouc 2. místo

Sára Szmeková Gymnázium Krnov Krnov 1. místo

Pavel Šandl Gymnázium Benešov Benešov
Michaela Šejvlová Gymnázium Petra Bezruče Ostrava
Jana Šimsová Gymnázium Komenského Havířov
Magdalena Štenclová Mendelovo gymnázium Opava
Jakub Velkoborský Gymnázium O. Havlové Ostrava 3. místo

Magdalena Walková Gymnázium Hello Ostrava
Ludmila Weisová Mendelovo gymnázium Opava
Alice Zelinová Gymnázium Třinec Třinec

Soutěž pro studenty vysokých škol

Hana Burová FF Ostravské univerzity Ostrava čestné uznání

Julie Gonzálezová FF Univerzity Karlovy Praha
Marcela Klimešová FF Masarykovy univerzity Brno čestné uznání

Veronika Stašová FF Univerzity Karlovy Praha
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EDIČNÍ POZNÁMKA

Jak v originálních textech, tak v textech překladových bylo použito pro rozdělení textu jednoho 
odstavce značky . Tohoto prostředku bylo použito z důvodu uspořádání textů jako „biling-
vy“, kdy jsou texty v různých jazycích zobrazeny zrcadlově (proti sobě), a také z důvodu zacho-
vání plynulosti čtení, jelikož mají výchozí text a jeho překlad v každém jazyce různou délku. 
Co se interpunkčních znamének, a  zejména pak různých druhů uvozovek a  pomlček, týká, 
byla v originálních textech ponechána původní interpunkční znaménka tak, jak odpovídají úzu 
konkrétního jazyka. Kde to bylo nutné, byly upraveny mezery spojené s různými typy uvozovek 
(např.  s bočními, tzv.  „francouzskými“) a  taktéž jejich užití v  textu – boční uvozovky jsou 
v jiných než francouzských textech (a textech jiných románských jazyků), např. v češtině nebo 
němčině, používány „naopak“ a sázeny bez mezer. Zároveň jsme se však snažili co nejméně za-
sahovat do textu překladu, pokud to nebylo z gramatických nebo typografických důvodů nutné.

editor
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