
Srbské pÍek|ady české
poezie 2o. sto|etí

ALEXAN  DRA  KORDA . PETROV ICOVA

Během 20. století prošla česká poezie rozmanit1i mi v;i vojovÝmi cestami, vytvo-
Íila rozličné poetiky a intenzívně h|edala nové básnické projevy směŤující
k uskutečřování r znych umělecklch ideál ' S jistotou mrižeme tvrdit' Že prá-
vě v oblasti poezie česká literatura 20. století by|a nejintenzívnější a nejpro-
duktivnější. Právě v ob|asti poezie darovala česká kultura 20. století ve|ké bás-
níky, kteŤí dodnes zaujimají čestné místo v dědictví nejenom české, ale také svě-
tové kultury.

Pokusíme Se rozpoznat' v jaké míŤe. s jakou kontinuitou a v jaké kvalitě by-
la pŤekládána česká poezie 20' století v prostŤedí srbské kultury' Musíme začít
rozborem dosud pňeloženlch básnick;/ch antologií, posléze pňistoupit k pÍekla.
d m jednotlivych básnick1/ch sbírek českych autorrj a napos|ed se obrátit k roz-
boru sporadick ch pŤekladrl české poezie v srbsk ch periodikách.

Pro globální seznamování se Stavem a tendencemi poeziejiného národajsou
jistě nejpŤíznivější básnické antologie. Anto|ogie davá možnost pŤeh|edného ob-
razu o některém období, basnickém směru nebo básnické skupině, které zane-
chaly stopy v určité národní literatuŤe.

Pokud jde o českou poezii 20. sto|etí, by|a dosud vylíčena srbskému čtenáŤi
v rámci tŤí básnick1/ch antologií: Modeni českri lyrika (Bělehrad 1930), Anto-
logie české poezie XX. století (ZáhÍeb l955) a Současnri československri poezie
(Bělehrad l962)' Spo|ečnou charakteristiku existujících antologií sice pŤedsta-
vují pŤeklady poezie česk ch autor 20. století, jsou však sestaveny na základě
rozdíln1ich kritérií, r zn ch koncepcí, v rozdí|n;/ch mimo|iterárních podmín-
kách a s rozdí|n;/mi cíli.

Tv rcem a pňek|adatelem první antologie české poezie 20. století byl Jovan
Kršič, kter1r. l930 publikova| antologii Modenr češka tirika (Moderní českti
lyrika), kterou vydalo knihkupectví S. B. Cvijanovič v Bě|ehradu. Kniha vyš|a
ve stu exempláňrj. Jovan Kršič, |iterární kritik a pÍekladatel, studoval slavistiku
v Praze a svúj cel! tvrjrčí život věnoval seznanrování srbské a jugos|ávské ve-
Ťejnosti s česk1im literárním děním. Kromě Radovana La|iče, Krešimira Geor-
gijeviče a Ljudevita Jonkea byl Kršič jedním z nejlepších zna|cri literární situa-

68s



ce v Čechách ajedním z největších propagátorú srbsko-českfch kulturních vzta-
hŮ v období mezi dvěma světovlmi vá|kami. Tuto aktivitu mu umoŽřovala je-
ho funkce redaktora v sarajevském časopise Pregled (PŤehleď). Měl zálibu
v české poezii. Pub|ikova| pŤek|ady české poezie v časopisech Srbski književni
gLasnik, Letopis Matice Srpske, Književni sever, Pregled aj, Jaká byla jeho mo.
tivace pÍi sestavování uvedené antologie,je vidět z pĚedmluvy, kterou Kršič na-
psal v podobě krátké |iterární studie o moderní české lyrice. Tvúrce antologie
zÍejmě zam1lšlel systematizovat a pŤeh|edně pÍedstavit domácímu čtenáŤi pest-
rost báSnickych zjevú, tendencí, tvar a motivú české poezie v období mezi de-
vadesátlmi lety l9. století a dvacát1i mi lety 20. století. Antologie obsahuje po-
ezii České moderny, českfch symbolistri, expresionistti, dekadentrj a impresio-
nistri' Z tňiadvaceti zastoupenych autor byla největším počtem básní pŤedsta-
vena poezie Antonína Sovy, otokara BŤeziny, JoseÍ'a S. Machara, Petra Bezru-
če, Karla Tomana, Jiiího Wolkra a Konstantina Biebla _ poezie, v níž se v nej-
větší míňe projevují prvky symbolistického básnictví. ostatní autoŤi, jako napŤ.
K. Hlaváček, o. Fischer, F. Šrámek, J. Durych aj., jsou zastoupenijednou nebo
dvěma básněmi. Vypadá to, jako by se dosta|i do tohoto v;/běru s cílem ukázat
rozličnost individuá|ních básnickych projevri. Zajímavéje, Že Kršič do antolo-
gie zaÍadil také po dvou básních J. SeiÍ.erta a V. Nezva|a ijednu básefiY. Záva.
dy. TÍi básníky, kteĚí svého básnického zenitu dosáhnou až v pňíštích desetile-
tích, Kršič ,,prorocky.. zaÍadi| do své anto|ogie, a učinil tak básněmi s v raznou
sociá|ně-proletáÍskou tematikou. Kritérium v;i běru jednotliv1/ch básní z básnic.
k;/ch sbírek podle senzibility jednot|ivych básník uÉitlm zp sobem definuje
Kršičova pŤedm|uva: ,,Česká |yrika, tak roz|išná dle intenzity, tvaru a citové in-
tonace, pĚece má několik obecn1/ch rysri společného národního organismu _ so-
ciá|ní notu, která pramení z kolektivního smyslu pro harmonii, z problematiky
Života a smrti, hlubší inte|ektuá|ní neŽ emotivní podstaty ['..],. (Kršič |930:26,
pŤel. A. K.-P').

Zveíejnění Kršičovy antologie bylo pozitivně hodnoceno v jugoslávsk1/ch
periodikách. Literární kritikové chvá|ili jeho v;/běr, pÍedevším kvrili,,pŤehled-
nosti a informativnosti... NěkteŤí z kritikŮ se podrobněji zabjva|i hodnocením
této antologie. NapŤ. v časopise Književna krajina analyzoval autor kvalitu pŤe-
kladu: ,,Zde se necítí trápení a hledání pÍekladate|ovo, není nezkušeného napě.
tí, r.utina není točná, pÍeklad dojímá silou originálu [...]..(DJ. G. l93l' pŤel.
A. K.-P.).

odborně proveden1/ vlběq z kterého je jasně vidět, že autor měl pŤehled
o aktuálních tendencích v české poezii, je nepňímjm vfs|edkem dobqfch poli-
tick1/ch a kulturních stykri mezi Masarykovym Českos|ovenskem a Kraljevinou
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SHS v meziválečném období. Antologie pňedstavovala jenom sloučení aktuál-

ních českych básnick]/ch proudŮ, které v tu dobu by|y v jugoslávském prostŤe-

dí dost dobŤe známé.
Antologija češke poezije XX. stolecct (Antologie české poezie XX. století;Zá-

hŤeb 1955) s podtitulem Zvony slunce a hrobrj vyšla v plně jiném politic-

ko-kulturním ovzduší' Autorem a pÍekladatelem anto|ogie byl Miodrag Ašanin

a kniha byla vydána v edici Pjesnici i narodi (č. 5). Miodrag Ašanin napsal ta-

ké pÍedmluvu Poledne české poezie, ve které popisuje básnické tendence české

poé,ie v období mezi devadesátlmi léty 19. století a padesát]/mi léty 20. stole-

ii. Au,o. rozlišuje dvě období: prvníje období České moderny (od devadesátlch

let 19. století do dvacátlch let 20. století), což je období pro|etáŤské poezie

a poezie, kterou charakterizuje ,,pÍesná kritika společnosti.., zatímco v druhém

období (od dvacát:Ích do padesátlch |et 20' století) dominuje poetistická a sur-

realistická poezie. Na základě toho autor rozdě|il antologii do dvou částí. První

část nazval Sdružené h|asy (UrJruŽeni g|asovi)' obsahuje básnějedenácti auto-

rú. Druhá část Prokleté majáky (Ukleti svjetionici) obsahuje vybér z poezie de-

víti česk]fch básníkri. V největší míŤe je Zde Zastoupena poezie P. Bezruče,

A. Sovy, J. Hory, J. Wolkra, F. Halase, V. Nezvala, K. Biebla a J' Seiferta'

Zajimavé 1e Srovnat Kršičovu a Ašaninovu anto|ogii vzhledem k tomu, že se

zabyiajístejnfm obdobím v rozvoji české poezie. \ětšinoujsou Zastoupeni stej-

ni autoii, ale vlběr pÍeloŽen.ich básní, jakož i proporce zastoupeníjsou rozdíl-

né. JestliŽe Kršič v vlběr pÍedstavuje rozličnost a množStví básnickych prou-

dri, Ašanin svym v;/běrem ilustruje tezi uvedenou v pŤedmluvě o existenci dvou

období v rozvoji české poezie první poloviny 20' století'

Další antologie vyš|a v Bělehradě r. |962 s titulem Savremena čehoslovačkrt

poezija (Současnd československi poezie)' Byla publikována ve vydavatelství

Ňolir v edici orfej, v níŽ vycházela vydání německé, anglické, ruské, srbské

a polské poezie.Vfběr básní provedla Jara Ribnikarová a piekladatelskou prá-

ci si rozděli|a se srbskou básníŤkou Desankou Maximovičovou. Antologie pÍed-

stavuje mozaikovit;/ pÍehled tendencí v české poezii v období od dvacátÝch do

šedesatjch |et 20. sto|etí. PŤedevším je zastoupena česká proletáŤská poezie,

česk poetismus, surrea|ismus a poezie českjch básníkri, kteŤí měli osobit:/ bás-

nicky styt, kter:/ se nedá zaŤadit do žádného ,,-ismu..' V inspirativně napsané

preomtuvc se Jara Ribnikarová pokouší pŤiblížit srbskému čtenáňi každého ze

zastoupen]fch šestnácti českych básníkr] a jednoho básníka slovenského' ale

současně septá,zdaprovedla správn;/ a objektivní vyběr: ,,Velkéje bohatství ly.

rického pro.jeuu v Československu, bohatství, které se nemŮže nepoškozené za-

hrnout áo .;"ane knihy. PÍidejte k tomu Ťešeto osobní aÍinity. Č|ověk se jí ne-

68'.7



ce v Čechách ajedním z největších propagátorri srbsko-českych ku|turních vzta-
hrj v období mezi dvěma světovlmi vá|kami. Tuto aktivitu mu umožřovala je-
ho funkce redaktora v sarajevském časopise Pregled (PŤehled). Měl zálibu
v české poezii. Publikoval pŤeklady české poezie v časopisech Srbski književni
glasnik, Letopis Mcttice Srpske, Književni sever, Prcgled aj. Jaká byla jeho mo.
tivace pňi sestavování uvedené antologie,je vidět z pňedm|uvy, kterou Kršič na-
psa| v podobě krátké literární studie o moderní české lyrice. Tvúrce antologie
zňejmě zam!šlel systematizovat a pŤehledně pňedstavit domácímu čtenáÍi pesr
rost básnick]/ch zjevri, tendencí, tvartj a motivti české poezie v období mezi de-
vadesát;ími lety l9. století a dvacátlmi |ety 20. sto|etí. Antologie obsahuje po-
ezii České moderny, česklch synrbolistri' expresionistti, dekadentrj a impresto-
nistrj. Z tŤiadvaceti zastoupen;ich autorri byla největším počtem básní pňedsta-
vena poezie Antonína Sovy, otokara BÍeziny, JoseÍ.a S. Machara, Petra Bezru-
če, Karla Tomana, JiŤího Wolkra a Konstantina Bieb|a _ poezie, v níŽ se v ne.';-
větší míŤe projevují prvky symbolistického básnictví. ostatní autoňi, jako napŤ'
K. Hlaváček' o. Fischer, F. Šrámek, J. Durych aj., jsou zastoupeni jednou nebo
dvěma básněmi. Vypadá to, jako by se dostali do tohoto v;i běru s cílem ukázat
rozličnost individuálních básnickych projevri. Zajímavéje, Že Kršič do antolo.
gie zaÍadil také po dvou básních J. Seiferta a V. Nezva|a ijednu báseíY, Záva-
dy. TŤi básníky' kteŤí svého básnického zenitu dosáhnou až v pŤíštích desetile-
tích, Kršič ,,prorocky.. zaÍadi| do své antologie, a učinil tak básněmi s vyraznou
sociálně-proletáÍskou tematikou. Kritérium v;i běru jednotliv ch básní z básnic.
kych sbírek podle senzibility jednotliv ch básníkri určit m zp sobem definuje
Kršičova pÍedm|uva: ',Česká |yrika, tak roz|išná dle intenzity, tvaru a citové in-
tonace, pŤece má několik obecn1ich rysri společného národního organismu _ so-
ciální notu, která pramení z kolektivního smyslu pro harmonii, z problematiky
Životaa smrti, hlubší inte|ektuální než emotivní podstaty t...]..(Kršič |93o:26,
pŤel. A. K'-P.).

Zveíejnění Kršičovy anto|ogie bylo pozitivně hodnoceno v jugos|ávsk1/ch
periodikách. Literární kritikové chvá|i|i jeho vyběr, pňedevším kv li ,,pŤehled-
nosti a inÍbrmativnosti... NěkteÍí z kritikťr se podrobněji zabyvali hodnocením
této anto|ogie. NapŤ. v časopise Književna krujina ana|yzoval autor kvalitu pre-
kladu: ,,Zde se necítí trápení a hledání pŤekladate|ovo, není nezkušeného napě-
tí' rutina není ritočná, pŤeklad dojímá silou originálu [...]..(DJ. G. l931, pÍel.
A. K.-P.).

odborně proveden;/ vyběr, z kterého je jasně vidět, že autor měl pÍehled
o aktuálních tendencích v české poezii, je nepÍímym v;is|edkem dobrlch poli-
tick ch a kulturních styk mezi Masarykovlm Českos|ovenskem a Kraljevinou
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SHS v meziválečném období. Antologie pňedstavovala jenom sloučení aktuál-

ních česklch básnicklch proudri, které v tu dobu byly v jugoslávském prostŤe-

dí dost dobŤe známé.
Antologija češke poezije XX. stoleca (Antologie české poezie XX. století; Zá-

hňeb 1955) s podtitulem Zvony slunce a hrob vyšla v plně jiném politic-

ko-kulturním ovzduší. Autorem a pÍekladatelem antologie by| Miodrag Ašanin

a kniha byla vydána v edici Pjesnici i narodi (č. 5). Miodrag Ašanin napsal ta-

ké pŤedmluvu Poledne české poezie, ve které popisuje básnické tendence české

poezie v období mezi devadesát]ími léty 19. století a padesát;imi |éty 20. stole.

tí' Autor rozlišuje dvě období: prvníje období České moderny (od devadesátlch

let 19. století do dvacátlch |et 20. století), coŽ je období proletáÍské poezie

apoezie, kterou charakterizuje ,,pŤesná kritika společnosti,., Zatímco v druhém

období (od dvacát;ich do padesát;/ch tet 20. století) dominuje poetistická a sur-

realistická poezie, Na základě toho autor rozdělil antologii do dvou částí. První

část nazval Sdružené hlasy (Udruženi glasovi). obsahuje básnějedenácti auto-

rri. Druhá část Prok|eté majáky (Uk|eti svjetionici) obsahuje vybér z poezie de-

víti česklch básník ' V největší míŤe je zde zastoupena poezie P. Bezruče,

A. Sovy, J. Hory, J. Wolkra, F. Halase, V. Nezvala, K. Biebla a J. Seiferta.

Zajímavé je srovnat Kršičovu a Ašaninovu anto|ogii vzhledem k tomu, Že se

zablvajístejn]im obdobím v rozvoji české poezie. \ětšinoujsou zastoupeni stej-

ní autoŤi, ale v1/běr pÍeložen1ich básní, jakož i proporce zastoupení jsou rozdí|-

né. Jestliže KršičŮv vjběr pÍedstavuje rozličnost a mnoŽství básnickych prou-

drj, Ašanin sq/m qi běrem ilustruje tezi uvedenou v pÍedmluvě o existenci dvou

období v rozvoji české poezie první poloviny 20. století.
Další antologie vyšla v Bělehradě r' |962 s titu|em Savremena čehoslovačka

poezija (Současná československi poezie), Byla pub|ikována ve vydavatelství

Nolit v edici orf.ej, v níŽ vycháze|a vydání německé, anglické, ruské, srbské

a polské poezie. V]/běr básní proved|a Jara Ribnikarová a pÍekladatelskou prá.

ci si rozdělila se srbskou básníŤkou Desankou Maximovičovou. Anto|ogie pŤed-

stavuje mozaikovit1/ pÍehled tendencí v české poezii v období od dvacát;ích do

šedesálich let 20. sto|etí. PŤedevším je zastoupena česká proletáŤská poezie'

česk! poetismus, surrea|ismus a poezie českjch básníkri, kterí měli osobit:/ bás-

nick! styl, kterf se nedá zaňadit do žádného ,,-ismu... V inspirativně napsané

pÍedmluvě Se Jara Ribnikarová pokouší pŤiblížit srbskému čtenáÍi kaŽdého ze

;astoupenÝch šestnácti česk;fch básníkri a jednoho básníka slovenského, ale

současně se ptá, zda provedla správn! a objektivní vyběr: ,,Velkéje bohatství ly-

rického projevu v Československu, bohatství, které se nemriže nepoškozené za-

hrnout do ;Lane knihy. PŤidejte k tomu ňešeto osobní aÍinity. Člověk se jí ne.
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vá a D. Maximovičová: Jonke pÍekládal verše z českého jazyka a básník J. Kaš-
telan formoval básnickou tváÍ,'vnášeje občas básnickou svobodu, kterou poŽa-
dovaly rytmus a rym.. (ibid.: 90, pŤel. A. K.-P.). Tento postup spo|ečného pňeklá-
dání se opakoval i v plně ,,čerstvém.. vydání básní J. Wolkra s titu|em Žetva
(Bělehrad l999) v pÍekladu Nine Moračové a pí.ebásnění Djoky Stojčiče. Je po.
někud zvláštní, Že se tento vybor objevil aŽ po tak d|ouhé době, zv|ášiě když zjis-
tíme, Že většina básní z tohoto v;íboru uŽ byla pŤeložena ve qíboru pňedchozím
a v uveden ch anto|ogiích. Na první stránce této knihy je uvedeno, že hlavním
iniciátorem vydání by| Jan Kišgeci' b!va|! žák s|ovenského gymnázia v Bačkém
Petrovci, dnes rispěšnj podnikatel, ktery si v mtádí ob|íbil verše J. Wolkra'
opravdu podivn zp sob, jak si poezie hledá cesty ke svym čtenáŤťrmI

Dva velikáni české poezie 20. století, V. Nezval a J. Seitěrt, by|i v srbském pro-
stŤedí nespravedlivě zanedbáni. Poezii V' Nezvala v srbochorvatském pňekladu
múžeme doposud číst, kromě v]liběru v uveden ch antologiích a v jednotlivych
básních otištěn]Ích časopisecky (většinou v pŤekladu Krešimira Georgijeviče),
pouze ve sbirce Pustct nedelja (Kruševac l966) v pÍekladu Milivoje Jovanoviče.

Podobny osud v srbsként ku|turním prostŤedí nrá poezie J. Seiferra: vyběry
v antologiích, několik pÍeložen;ich básní v l iterárních časopisechl a pouze jed-
na sbírka v pňekladu A. I|iče - Stub kuge (Bé|ehrad I984).

Jeden z činitelrj, kter! ovlivřuje recepci díla cizího autora v jiném kulturním
prostŤedí, je osobní afinita pňek|adatele k určitému básníkovi. Tím se mriže vy-
svět|it publikování dvou básnick]ych sbírek: sbírky Miroslava Holuba cranica
praznine (Bělehrad l975) v pŤek|adu Dragutina Vujanoviče, a Vladimíra Hola-
na Bol (Vršac l993) v pÍekladu Petara Vujičiče'] Z dos|ovrj obou sbírek je jas-
ně vidět,jak intenzívně oba pŤekladatelé sledovali rozvoj určitého autora a vja-
ké míňe básníkova poezie ovlivnila jejich vlastní Život.

M. Holuba a V. Holana pŤekládala také Biserka Rajčičová (Holan l 99l , Ho-
|ub l999), ale větší pŤínos afirmaci české poezie20. století v srbském prostŤedí
znamenal její pŤeklad básnické sbírky Jana Skácela Jesen s mrtvim jastrebont
(Vršac l998.)

Závérem mrjžeme konstatovat, že česká poezie20. století dosud byla známa
srbskému čtenáŤi díky tÍem básnickym antologiím. V menší míŤe k tomu pňi-

Srbsk! čtenáŤ nrěl možnost čístjednotIivé básně J. Seiferta v pŤek|adu Jovana Kirčevského (Seifert |955)' Na.
de Djordjevičové (Seifert |986), Alexandra l|iče (Seit.eil |982, l996). Jary Ribnikarové (Seifert |984), Lukv
Štekoviče (Seifert | 996a) atd.

: Sbírka byla tištěna dvojjazyčně.

. PetuVujičič publikova| vsrbské |iteriímíperiodice.jednot|ivébásniV Ho|ana (|988, |993)akratšípr zu (|993a)
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spěla zasvěcenost a osobní aÍinita pŤekladatelri k poezii určit;fch českych básní-

t...:. R",uttat"m jejich snažení byly vlbory z poezie jednot|iv]/ch básníkri, jakoŽ

ipr"tr"ay ;eanotiivyctr básní v jugoslávsk./ch časopisech (většinou publikova-

né ve vhodnou dobu).

Doj is témírybylce lkov; iobrazčesképoezie20.sto letívsrbskémprostÍedí
,aisli také ná mlmoliteráiních oko|nostech' na spo|ečensko-kulturní náladě

u,*pnirozvojevzajemn;/chkul turníchpoměrťr.běhemdnesužminuléhosto le-
,i. Ňcmy byl rozhoáujícím činitelem stupeř inÍbrmovanosti samotnlch pŤekla-

Jat"tt. n"uo dosažite|nost privodních česk:/ch vyclání. V podstatě česká poezie

v srbském prostŤedí neuyia systematicky pÍekládána, n brž rozhodující byly

osobní annity, motivace a styky samotn ch pŤekladate| '

V celkovém obrazu, kter1/ by potenciální srbsk1/ čtenáÍ mě| mít o české poe-

z i i20.sto letí,pŤedstavujeobrovskoumezerunepŤeloženápoez ievelk; ichbás-
nit,:, jul.o jsou napŤ. rlri rotar, oldÍich Mikulášek, poezie pŤedstavitelťr české

i"g."ar'r.e a tatoiicke poezie, česklch expresionistťt (Jaroslav Durych, IanZa-

hr"adníček), jakož i poezie plejá<ly nové generace básník z poslední čtvrtlny

20. století, která v Srbsku zťrstává plně neznáma.

L i t e  r a t u  r a

DJ.  G.
|93t ''J. Kršič: Moderna češka lirika.., Književna krajina, rinor, str. 70

HOLAN' Vladimír
l988,,U procesu vremena,., Pisttto, č. l4-l5

l99l ,,Kao u knjigama.., Sveske, č.9, str. 129-31

1993 ,',Zapameenl rot.., Mostovi, č. 96. str. 30l-303

l993a ,,Dve priče..' LMs, č' |_2, str. 48_54

HOLUB, Miroslav
l999 ,,Mama uči španski,, ' Pismo |5, č. 58-59, str. 55-78

JONKE, Ljudevit
1955 ,,Doslov", in J. Wolker: Piesnte (Zagteb: Zora)

KRŠIČ, Jovan
l930. .Modernačeškal i r ika. , , inModernačeškal i r ika,ed.J .Kršič(Beograd)
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vá aD. Maximovičová: Jonke piekláda| verše z českého jazyka a básník J. Kaš-
telan formoval básnickou tváŤ,,vnášeje občas básnickou svobodu, kterou poža-
dovaly rytmus a r]im.. (ibid.: 90, pňel. A. K.-P.). Tento postup společného pňeklá-
dání se opakoval i v riplně ',čerstvém.. vydání básní J. Wolkra s titu|em Žetva
(Bělehrad |999) v pÍekladu Nine Moračové a pŤebásnění Djoky Stojčiče. Je po-
někud zvláštní' Že se tento v bor objevi| až po tak dlouhé době' zv|áště když zjis-
time, Že většina básní z tohoto vyboru už by|a pŤe|ožena ve v;iboru pĚedchozím
a v uvedenych anto|ogiích' Na první stránce této knihy je uvedeno, že h|avním
iniciátor.em vydání byl Jan Kišgeci, b!va|;/ žák s|ovenského gymnázia v Bačkém
Petrovci, dnes spěšn]/ podnikatel, kter;1i si v mládí ob|íbil verše J' Wolkra.
opravdu podivn;/ zprisob, jak si poezie hledá cesty ke svlm čtenáŤrim!

Dva velikáni české poezie 20. sto|etí, V' Nezval a J. SeiÍ.ert, byli v srbském pro.
stŤedí nespraved|ivě zanedbáni. Poezii V. Nezvala v srbochorvatském píekladu
m žeme doposud číst, kromě v;iběru v uveden ch antologiích a v jednotliv;ích
básních otištěn].Ích časopisecky (většinou v pŤekladu Krešimira Georgijeviče),
pouze ve sbítce Pusta nedeLja (Kruševac l966) v pŤekladu Milivoje Jovanoviče.

Podobny osud v srbském kulturním prostŤedí rrrá poezie J. Seiferta: v;/běry
v antologiích, několik pŤeložen;ich básní v literárních časopisech' a pouze jed-
na sbírka v pĚek|adu A. Iliče - Stub kuge (Bě|ehrad l984).

Jeden z činite| , kter]/ ov|ivřuje recepci dí|a cizího autora v jiném ku|turním
prostŤedí, je osobní afinita pňekladatele k určitému básníkovi. Tím se mťrže vy-
světlit pub|ikování dvou básnick]ych sbírek: sbírky Miroslava Holuba Granica
praznine (Bělehrad |975) v píekladu Dragutina Vujanoviče2 a Vladimíra Hola-
na Bol (Vršac l993) v pŤek|adu Petara Vujičiče.] Z doslov obou sbírek je jas-
ně vidět'jak intenzívně oba pňekladatelé sledova|i rozvoj určitého autora a vja-
ké míŤe básníkova poezie ovlivnila jejich vlastní život.

M' Holuba a V. Holana pŤekládala také Biserka Rajčičová (Holan l991, Ho-
lub l999)' ale větší pŤínos afirmaci české poezie20. sto|etí v srbském prostŤedí
znamenal její pŤeklad básnické sbírky Jana Skácela Jesen s mrtvint jastrebom
(Vršac l998.)

Závěrem m žeme konstatovat, že česká poezie 20. století dosud by|a známa
srbskému čtenáŤi díky tŤem básnick;im antologiím. V menší míŤe k tomu pÍi-

, Srbsk! čtenáŤ měl možnost čístjednotlivé básně J. Seiferta v pĚek|adu Jovana Kir.čevského (Seif.ert l955), Na.

de Djordjevičové (Seifert l986), Alexandra I|iče (Seji.eri |982' l996)' Jary Ribnikarové (Seifert I984), Luky

Štekoviče (SeiÍ-ert | 996a) atd.

? Sbírka byla tištěna dvojlazyčně.

r Petar Vujičič publikova| v srbské literrimí periodice jednotlivé básni V Ho|ana ( l 988, | 993) a kratší pr zu ( l 993a)
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spělazasvěcenostaosobníaÍinitapŤekladatelrjkpoeziiurčit1/chčeskfchbásní-
r*n *"""r,a."m jejich snažení byly vjbory z poezie jednotliv]/ch básníkri, jakoŽ

l}"i'"á'l;.ná'iiu1'.t., básní v jugoslávsk]/ch časopisech (většinou publikova.

né ve vhodnou dobu).''" 
;;llJiliry byl-celkov y obrazčeské poezie 20. století v srbském prostÍedí

"á;,;;.;;k;;á 
mlmotlterainích oko|nostech' na společensko-kulturní náladě

í,,"o,"i .""oje vzajemn;/ch kulturních poT:': během dnes už minulého stole-

u. Ň!r.a' byl iozhoáujícím činitelem stupeř inÍbrmovanosti samotnlch pŤekla.

datelri nebo dosažitelnost privodních česk]/ch vydání. V podstatě česká poezie

i",.i,ten., prostŤedí nelyia Systematicky pÍekládána, n)/brŽ rozhodující byly

"."u"i 
afinity, motivace a styky samotn1/ch pŤekladatelri.

V celkovém obrazu' kter! by potenciální srbsk! čtenáŤ měl mít o české poe.

zii20.století,pŤedstavujeobrovskoumezerunepŤeloŽenápoezi'evelklchbás.

"ii,:, :"n" jsou napŤ. riri rolar, oldÍich Mikulášek, poezie pŤedstavitelri české

i"g."ar'd a katoiické poezie,česk;/ch expresionistŮ (Jaroslav Durych, IanZa-

hradníček),jakoŽipoezieplejádynovégeneracebásníkťtzposledníčtvrt iny
20. století, která v Srbsku z stává riplně neznáma.
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RIBNIKARoVÁ, Jara
l 962,,Pňedml uva..' i n Sav rc ne tta č e ho s lovačka po e zi a(Beograd: Noli t)
SEIFERT, Jaroslav

]?ii ' '|""l' glasom.., Delo, č.6, str. 99-l05l982 ,'.Ruske palačinke.., Nin 33,str. 3s_39--1984 ,,Izabrane pesme,., Borba 62,.o.IOS_:OS
J?s0 ''t zbogom.., Koraci 2|, č, |_2' 

",,. is-'iíl996 ,,Kišobran s Pikadilij a,,, Poezija,e . i ... žn_zsl996a ,'Pesm a,., Btaničevo 42, č. |-2,str.,t08 
-

o jednom vášnivém poh|edu
na Bohuslava Reynka
v současné Francii

CATHER INE  SERVANT

,,Obnaženy hlas zemÍel1ich, jakoby ,mimo obraz,' se nikdy navŽdy neodmlčí;
jako pták položen! na vzdušném proudu, se nechává unášet časem' letě kdesi na
pomezi paměti a zapomnění, zmateného snu a okouzlení,,.píše francouzská spi-
sovatelka a esejistka Sylvie Germainová na konci knihy, kterou nedávno věno-
vala petrkovskému domu. A pokračuje: ,,H|as a pohled Bohuslava Reynka, kte.
ré se vznesly z Petrkova, se šíňí pomal]imi vlnami a spirálami daleko za jeho
hranice" (Germain 1998: 128-29).

Pozorovatel osud a života české literatury ve Francii nem že nebyt zaujat
dosahem těchto vln, které vyvěrají z di|a a osobnosti Bohuslava Reynka
(1892_1971), a pÍekvapen fenoménem zájmu o dílo básníka a malíŤe ajeho že-
ny Suzanne Renaudové (l889-l964), fenoménem zejména v posledním deseti-
|etí. K tomu je tŤeba poznamenat' že poztistalost obou básník je doposud čas-
to vnímána jako jeden celek. Ptáme-li se paní Annick Auzimourové, jedné
z hlavních iniciátorek tohoto zájmu - či dokonce hnutí? _, na počáteční motiv
všech jejích aktivit, t;/kajících se obou básník , odpovídá bez váhánÍ, Že jde
o devoir de mémoire (,,povinnost k paměti..), což je pojem v současné Francii
hojně frekventovan;/, ktery blvá často zjednodušován a banalizován. Ve jménu
imperativu ,,devoir de mémoire.. bojují jednotlivci či skupiny proti symbo|ické-
mu zániku událostí nebo osobností, jež dějiny odsoudily k zapomnění či kterlm
hrozi vymazání z nejistého fondu ko|ektivní paměti. Jde o to, vzkŤísit ,,drahé
hlasy, které se odm|čely.., navrátit je ,,zpět do obrazu.., a znovu jim dodat pro-
stor' pozornost, zkrátka existenci.

Pokud jde o pozornost věnovanou české |iteratuÍe ve Francii, by|o by pňed-
časné tvrdit' že osobním iniciativám náleží méně místa v aná|ech francouzské
bohemistiky neŽ ,,velk1im akcím.. oficiálního rázu. ostatně by to nebylo ani
možné, vzhledem k pocitu a driležitosti těchto iniciativ. Právě činnost paní Au-
zimourové a společnosti píáte| z Dauphiné již pŤes patnáct let rclzvíjí tuto tradi-
ci, tradici, v níž pňevažuje idea vlastního individuálního pos|ání. Neby| snad
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