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Marina Cvetajevová 
Verše Čechám (3.)

Je na mapě místo,
vzhlédneš, v tváři krev.
Ve vesnicích mrtvo,
nikde žádný zpěv.
Rozdělil hraniční sloup –
sekyrou přec.
Je na těle světa 
jizva – všežravec.
Od zápraží k horám 
až po orlí hnízda,
tisíc nenávratných 
kilometrů: jizva.
(…)
Jidáše, Žolíku slav!
A my, v kom srdce jest. 
Je na mapě místo 
prázdné: naše čest.
            přeložil Jiří Turek

AUTOR, TEXT, INTERPRETACE
Věčná emigrantka odloučená ode všech

Ruská básnířka a překladatelka Marina Cvetajevová (1892‒1941) prožila velmi rušný život. Pocházela ze zámožné rodiny, 
kde se jí dostalo toho nejlepšího vzdělání, ještě s rodiči procestovala Evropu a naučila se několik jazyků (což později 
zúročila jako překladatelka). Do literatury vstoupila jako mladá dívka, první verše jí vyšly už v sedmnácti letech. Jakkoli 
idylické měla dětství, léta dospělosti už idylu nepřipomínala ani vzdáleně. Nedlouho po svatbě vypukla v Rusku revolu-
ce a následně první světová válka. S manželem se vlivem událostí odloučili a ona žila v bídě sama s dcerami v Moskvě, 
dokonce je dala na čas do sirotčince v naději, že tam se jim bude dařit lépe, jedna z dcer tam však zemřela. Ve 20. letech 
emigrovala s rodinou nejdříve do Berlína a posléze do Prahy a v té době se jí podařilo vydat hned několik básnických 
knih. 

Poté následovalo stěhování do Paříže, pak do Švýcarska a ve 30. letech návrat do Ruska. Celou dobu všichni žili v pod-
statě jen z Marininých tantiémů, takže žádný luxus to nebyl. Na začátku druhé světové války byli navíc její manžel i dcera 
obviněni ze špionáže a posláni do gulagů. Rodina se již nikdy nesetkala. Marina ukončila život dobrovolně nedlouho po 
popravě svého muže a dcery.

Cvetajevová je autorkou, jejímž osudem hýbaly velké dějiny, které se tak vepsaly i do jejích veršů. Začínala jako básnířka 
inklinující k symbolismu, ale postupně se přesunula k expresivnějším polohám. Ač je to trochu paradoxní, dokázala ve 
své poezii kombinovat modernu s tradicí. Modernistické směry bořící dosavadní nejen formální pravidla obohacovala 
o vlivy lidové slovesnosti a tradičních ruských básnických forem. Její verše jsou tedy velmi citlivé, metaforické a zároveň
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také nelítostně realistické při reflexi soudobých událostí. Tyto tendence se výrazně projevily ve 30. letech, kdy vyšla její 
poslední kniha Verše Čechám.

Naše báseň nás zavádí do událostí, které se týkají mnichovské dohody. Je velmi paradoxní, že Cvetajevová, která svůj 
život zasvětila tvorbě a lásce a která se zamilovala do Čech, dokázala popsat nejen atmosféru Mnichova, ale de facto 
též hrůzu okupace ze srpna 1968. Ostatně autor překladu, Jiří Turek, sám připomíná, že potřeba přeložit právě tyto verše 
v něm vyvstala právě po srpnové okupaci. A asi už nikoho nepřekvapí, že tyto protinacistické verše u nás dlouho ne-
mohly vyjít, nejspíše právě z obav po tomto způsobu čtení. 

Pokud jde o báseň samu, vynecháváme z ní dvě dvojverší, které jsou jinou obměnou stejné situace, děláme tak zejména 
proto, že báseň by byla zbytečně rozsáhlá a příliš by zůstala uvězněna v kontextu své doby, pochopitelně, že je možné 
s ní v rámci hodiny pracovat vcelku.

Báseň je psána pravidelným veršem, který ovšem svou pravidelnost zachovává i díky tomu, že vytváří kolizi mezi členě-
ním intonačním a veršovým. Převažuje členění jambické, zejména díky využití jednoslabičných plnovýznamových slov 
na konci, ovšem v překladu jamb není zachován beze zbytku, což je dáno především jazykem originálu.

Rým je poměrně bohatý a znělý, časté jsou mužské verše i rýmy. To všecko podporuje razanci a intenzitu výpovědi, její 
přímočarost i jednoznačnost. Na druhou stranu báseň nechce být jen protestsongem a obrací svou pozornost k lidem, 
ke čtenáři a v našem případě konkrétně i k ruskému (sovětskému) posluchači.

Metaforou nespravedlnosti a aluzí na mnichovskou dohodu je obraz hranice. Nejprve se pohraničí stává místem bez lidí: 
„Je na mapě místo, / vzhlédneš, v tváři krev. / Ve vesnicích mrtvo, / nikde žádný zpěv.“ Zejména absence zpěvu přispívá 
k mrtvolnému obrazu prázdného, zabitého, mrtvého prostoru. Hned následující obraz uvádí na scénu prvního násilníka, 
kterým jsou země dohody, nikoli jednotlivec: „Rozdělil hraniční sloup – / sekyrou přec.“ A hned následně se metafora 
přesouvá k člověku, k jeho prožívání a nenechá nás pouze pozorovat dění, což je dáno metonymií jizvy: „Je na těle světa 
/ jizva – všežravec.“

Následují obrazy pusté země a její teritoriální vymezení, až po samotnou pointu, která obviňuje vlastně všechny: „Jidáše, 
Žolíku slav! / A my, v kom srdce jest. / Je na mapě místo / prázdné: naše čest.“ Nejprve – opět – mmetonymie vládců: 
Žolík jako strašlivý obraz spokojených vládců Evropy a Jidáš jako Hitler, tedy ničitel velké myšlenky lidského sblížení.  
Ovšem daleko podstatnější je ústup opět k obyčejným lidem: toto rozhodnutí není jen záležitostí mocných tohoto světa, 
ale stává se proviněním nás všech (Čechy nevyjímaje). Pokud jsme připustili takovou nespravedlnost, nemůžeme si 
nárokovat čest. To je velký lidský apel M. Cvetajevové, který ostatně na sobě potvrdila dobrovolnou smrtí ve chvíli, kdy 
popravili její blízké: nemohla nadále čestně žít. 



PRACOVNÍ METODICKÝ LIST
Cíl: Ve výjimečných případech umí poezie skloubit odsudek určitého společenského jevu s uměleckým jazykem na-
tolik výrazně, že výsledná báseň přeroste svou dobu a to, na co reagovala prvotně, může být v interpretaci překryto 
novými obsahy. Tak se báseň o konci 30. let 20. stol. může stát symbolem událostí srpna r. 1968.

Jakým veršem je báseň napsána?
Jde o jamb, není sice zcela pravidelně naplňován, ale je tu zcela zřetelná tendence k němu, zejména díky užití neplnový-
znamových slov na začátcích a plnovýznamových slov na koncích veršů. 

Co takový rytmus způsobuje?
Ještě silnější akcent výjimečnosti a exponovanosti dané chvíle. 

Jaký je zde rým a jaká je jeho funkce?
Rým je střídavý, střídá se mužský se ženským. Jeho funkcí zde je více, ale dominuje ta, která spojuje protiklady. Slova, 
která se účastní zvukové shody, často stojí v protikladu, čímž se ještě silněji vtahujeme jako čtenáři do hry: krev – zpěv; 
hnízda – jizva; srdce jest – čest. Krev a zpěv, i když ve verši významově absentuje, až hrůzostrašně aktualizuje pochody 
smrti nacistů a všech okupantů, postavení nahoře a dole ve slovech hnízda – jizva zase asociuje i pokoření země. A po-
slední spojení, v kom srdce jest, ten nemá čest, zjednodušeně řečeno, je samotným smyslem básně.   

Kdo je podle vás Žolík a kdo Jidáš?
Podle nás jsou Žolíkem nejen politici, ale také každý, kdo malé zlo nechá existovat pod falešnou představou, že tím 
zabrání zlu ještě většímu. Jidáš je zde jednak Hitler, vycházíme-li z dobového kontextu, ale obecně asi každá síla, která 
zrazuje ideály lidství a svobody.

Jak vizualizace ukazuje umístěnost v konkrétní dobové situaci?
Celá vizualizace je tvořena obrazy, jež reálně dokumentují danou dobu, od vyhlášky v novinách přes mapu či fotografie 
nacistů až po ony politiky radující se z bezpráví.

Je ve vizualizaci nějak zachován protiklad rezolutního prohlášení a obrazové nápaditosti?
Ano, je. Má dva rozměry. První je dán konfrontací zřetelných obrazů a měkkého, bytostně ženského civilního přednesu, 
který ještě dodává textu na intenzitě.

Druhý je ukryt v nenápadných filmových doplňcích: cákance na novinách, plazící se ostnatý drát apod.

Která z metafor je podle vás vizuálně nejsilnější? Proč?
Může jich být celá řada, ale intenzivní je metafora ostnatého drátu plazícího se přes obraz jako jizva či jako onen „vše-
žravec“ cizích armád.


