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PŘEDEMIGRAČNÍ POEZIE M A R I N Y CVÉTAJEVOVÉ

1

Michaela Jeřábkova

Rané poezii ruské básnířky Mariny Cvetajevové (1892-1941) je věnována
daleko menší pozornost, než její poezii pozdější, psané převážně v emigraci. Je
to z mnoha důvodů pochopitelné. Cvetajevová let dvacátých a třicátých není
a nemůže byt stejná jako Cvetajovová let desátých, vyvíjí se jako člověk i jako
básník, má za sebou řadu životních i básnických zkušeností, a navíc je beze
sporu tím básníkem, jehož talent roste s léty. Přesto je, domnívám se, vhodné
upozornit na ty aspekty její rané tvorby, které tento talent v počátcích for
movaly, a pokusit se ukázat i to, jaký vliv měla životopisná fakta a prostředí,
v němž se Marina Cvetajevová pohybovala, na její básnické začátky.
Už od dětství měla na Marinu Cvetajevovou velký vliv hlavně její matka,
nadaná klavírístka Marie Alexandrovna, která velice toužila po tom, aby její
prvorozená a bezesporu talentovaná dcera kráčela v jejích šlépějích. Po matce
zdědila Marina Cvetajevová také cit pro hudebnost a melodiku, který k její
poezii neodmyslitelně patří, neboť jak ona sama nejednou přiznávala, její verše
se rodily z melodie a byly psány „no onyxy".
Neméně předurčující byla pro budoucí život Mariny Cvetajevové matčina
nenaplněná láska k tajemnému S. E. a její obětování se rodině po sňatku se
starším ovdovělým mužem, otcem dvou dětí, navíc stále milujícím svou první
ženu. Po matce zdědila Marina i romantickou povahu, která nesporně ovlivnila
ráz její básnické tvorby i životního postoje.
Touha po lásce, které se Marině od matky příliš nedostávalo, vedla
později k silným citovým poutům a potřebě základního lidského porozumění.
O tom vypovídá i Marinin pražský přítel, spisovatel a literární kritik Mark
Sloním: „Mapmi AjieiccampoBiia oTHOCHJiacb K aotepu c XOJIOAKOM, Ha eě
oooxcaHHe OTBenana caepwaHHO H BC£ ctapajiacb o6y3Aan> Boo6paxceHHe M a -

Biografie Mariny Cvetajevové je v současné době rozpracována v celé řadé ruských i za
hraničních publikaci, a proto se tato práce zamčfuje pouze na ta fakta a okolnosti, které
formovaly životni postoje Mariny Cvetajevové a které jsou bezprostředné spjaty s její ranou
poezii.
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ptfHM H BBCCTH B rpaHHitu eC 6ypmJH TeMnepaMeHT... OiejuJ MaTepHHCKoro
2

crpororo, cjienca nonopHoro BocnuTamm ocrajiHCb B M . H . Ha BCIO acrom.."
Matčina láska chybí Maríně tím spíš, ž e už v roce 1906 Mane
Alexandrovna umírá na tuberkulózu.
Sama Marina Cvetajevová ovšem považovala své dětství za nejdůležitější
období svého života, o čemž svědčí i její krátký životopis, který vydala po
svém návratu do Ruska v roce 1939 a v němž podle Marie Razumovské tvrdí,
že „B B03pacTe 47 jieT e ň KaxceTcn, HTO BCě, MTO efi 6biJio cyameHO no3HaTb,
OHa no3Hajia no 7 JieT H HTO ocTanbHue roflbí OHa ynuiact 3TO noHHMaTb."
Na formující se charakter Mariny Cvetajevové měla v tomto období velký
vliv také její četba. Jak uvádí Anna Saakjanc, „Eecnop&AOHHO mrrana KHHTH
3

H JKHJia HCH3HbK) HX repOeB, HCTOpHMeCKHX H BblMblOUieHHHX, peajIbHbIX H JTH-

TepaiypHbix, OAHH8KOBO cípajiaff 3a Bcex. JTopejiea, KfuxcHa ^xaBaxa, Maptifl
EauiKHpueBa, HanoneoH, ero HecnacTHbiň CUH, repupr PeHurra,ncKHH, repoň
nbecu 3. PoeraHa „OpjieHOK"... Capa EepHap B ero pojiH."
Psát začala Marina velmi brzy. Už v roce 1910 tajně, tj. bez vědomí otce,
vydává svou první básnickou sbírku „BeiepHHH anb6oM".
I přes to, že se v prvních desetiletích 20. století na knižních pultech obje
vuje obrovské množství knih začínajících autorů, básnická prvotina Mariny
Cvetajevové nezůstává bez povšimnutí.
Recenzi na „BenepHHfl ajib(k>M" vydává vůdce symbolistů Valeríj Brjusov, který, ač neupírá básnířce zřejmý talent, hodnotí knihu jako „...crpaHHUH
jiRMHoro AHeBHHKa, H npHTOM CTpaHHUu aoBOjibHO npecHbie... He 6o»cb BBOflHTb B ITO33HJO nOBCCUHeBHOCTb, 0H3 6epeT HenOCpeflCTBeHHO HepTU 5KH3HH,
4

H 3TO npHflafíT e6 CTnxaM wyncyio HHTHMHOCH>. Koraa HHTaeuib efi KHHry, MHHyraMH craHOBHTCH HCJIOBKO, CJIOBHO 3arciHHyjj HCCKDOMHO Mepe3 nojryjaicpMToe OKHO B vybylo KBapTttpy H nocMOTpeji cueHy, BnneTb KOTopyio He flojrac-

HW 6w nocTopoHHHe... M u 6y,aeM TaioKe Mnaib, MTO no3T HaHflět B CBoefi ayuie nyBCTBa 6ojiee ocrpbie, neM Te MHnwe nycTHKH, KOTopbie 3aHHMajOT TBK
5

MHOTO MecTa B „BeqepHCM anb6oMe".

O něco příznivější byla recenze akméisty Nikolaje Gumiljova: „Mapmia
LlBeTaeBa BHyrpeHHe TanaHTJiHBa, BHyrpeHHe cBoeo6pa3Ha...MHoroe HOBO
B 3Toft KHHre: HOBa cMejias (HHoraa ipe3MepHo) mmiMHOcTb, HOBbie TCMH,
2

PsnyMOBCKan, M . : MapHHa LjBeraeBa. MocKBa 1994, c. 18.

3

PaayMOBCKM, M.: MapHHa UseraeBa. MocKBa 1994, c. 22.

4

CaauiHU, A.: UBCraeea, M.: COHHHGHHJI, T. 1. MocKBa 1988, c. 6-7.

5

Pa3yMOBCKafl, M . : MapHHa LlseraeBa. MocKBa 1994, c. 63.
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HanpHMep aeTCKan BjuoSjíěHHocTb; HOBO HenocpeacTBeHHoe, 6e3yMHoe JUO6OBaHHe nycTJiKaMH WH3HH. H , xax H Haao 6HJIO ayMaTb, 3ji,ecb HHCTHHKTHBHO
yraaaHbi Bce rjíaBHeňuiHe aaicoHu no33HH, Tax HTO 3Ta KHHra - He TOJibKo MHjiaa KHHra aeBHHecxHx nptrjHaHHH, HO H KHHra npexpacHbix CTHXOB."
6

Velmi vřele zareagoval na knihu pozdější Marinin přítel z nejvěmějších,
básník Maxmilián VoloSin: „3TO oneHb lOHan H HeonbiTHaa KHHra „BeneptuiH
anbooM"... MHorae CTHXH, ecjiH HX pacxpbrTb cjiynaňHO, nocpeflH KHHTH, MOryT Bbi3BaTb yjibiGKy. E6 waao HHTaTb nonpw, xax OTCBHHK, H Torna Kaacaas
CTpoMKa 6yfleT norornia H yMecTHa. OHa BCH na rpaHH nocneaHHx jmen jeTcTBa H nepBoft IOHOCTH. ECJIH *e npn6aBHTb, HTO aBTop eS BjiaaeeT He TOJibxo
CTHXOM, HO H H&TKOH BHeiUHOCTbK) BHYTpeHHerO Ha6jUOfleHH3, HMnpeCCHOHHCTHMecKoň cnoco6HocTbfO 3áKpennHTb TeKyiuHň MHr, TO STO yKaweT, xaKyio
flOKyMeHTanbHyio BaxcHocn. npeacTaBjweT 3Ta KHHra, npHHeceHHafl H3 Tex
jieT, Koraa O6MHHO CJIOBO emě HeflocraTOHHO nocnyujHo, HTOOH BepHo nepeaaBaTb Ha6jnoAeHHe H nyBCTBo".
7

Je tedy zřejmé, že první sbírka Mariny Cvetajevové má ještě daleko do
novátorské a avantgardní poezie, kterou se básnířka proslaví ve druhé polovině
třicátých let. Rokem 1910 pro Marinu Cvetajevovou začíná pouze první tvůrčí
období, do kterého spadá i druhá básnická sbírka z roku 1912 „Bojiuie6Hbiii
dpoHapb" a část z další knihy básní nazvané JOHomecKHe CTHXH", konkrétně
cyklus „Ace" a poéma „Mapofleň".
Poezie tohoto období je spjata s konkrétním okruhem rodiny a přátel,
s konkrétními událostmi i situacemi, je velmi subjektivní.
V této době nelze samozřejmě ještě mluvit o jazykovém novátorství, Iexika je neutrální a dalo by se říci, že kopíruje jak jazyk určité věkové kategorie,
tak i určité sociální skupiny. Slova jsou používána buď ve svých přímých vý
znamech nebo na úrovni lexikalizovaných metafor. Časté je používání přímé
řeči a oslovení. Zatím ani gramatika, ani slovotvorba, ani fonetika nepůsobí ja
ko prostředky básnického sebevyjádření a aktualizace. Syntax těchto raných
veršů z let 1908 - 1912 v podstatě také odpovídá normativní spisovné syntaxi,
doba radikálních syntaktických experimentů je ještě daleko. Marina Cvetajevová později nazvala své v podstatě ještě dětské verše „no33Heft coocTBeHHbix
HM£H", jak píše O. G . Rezvina „npo3opjiHBO BbiaejiHB coocTBeHHue HMeHa Kax
AOMHHHpyKHUHH <)>aKTOp CBOeft paHHett I703THKH... Pa3roBopHbie HMeHa, Ha3biBaK>mHe „aeTeií" H „noapacTaioiHHx" MO,aejiHpyioT CHTyaumo HenpHHyac-

6

Pa3yM0BCKaa, M.: Mapirna LbieTaeBa. MocKBa 1994, c. 64.

7

Pa3yMOBCKan, M.: Mapmia LbieTaeBa. MocKBa 1994, c. 65.
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flCHHoro ceMefiHoro H „flercicoro" o6meHiM H THD cyoveKTa penH KEK BXOAHIUHtt B 3TOT Kpyr. CTHXOTBOpHU pCTb HM6CT Henp€JICMKHMM Tpc€OB9HH6M COMeTHHHe KOHKpemocTH H o6o6meHHOCTH, HHane OHa He BbinojiHaer CBoero
Ha3HaHeHHH."*

Už v této době lze ale mluvit o rodicím se tématu absolutna, které Marina
očekává od lásky i od života. V tomto duchu je napsána i její báseň z roku
1909 „Mojurraa" maxay cpasy Bcex flopor!".,. „HTO6 6&UI JiereHnoft
aero. BHepaniHHft, HTO6 6HJI 6e3yMbeM - Kaxouft aeHb!"
Už zde se také objevuje téma smrti, která romantické duši mladé lyrické
hrdinky připadá i jako vhodné východisko z „iparHiecicoro oTpoiecTBa" a kte
ré v této době vyvrcholilo podle svědectví Maríniny sestry Anastázie neúspěš
ným pokusem o sebevraždu.
V roce 1911 Marína Cvetajevová odjíždí ke svému pfíteli Vološinovi do
Koktěbelu, kde se setkává se svým budoucím manželem Sergejem Efronem, po
jehož boku, i pfes různé peripetie jejich vztahu, zůstává po celý život. Svatba
osmnáctileté Mariny a sedmnáctiletého Sergeje se koná v lednu 1912.
V září téhož roku se Marína stává matkou a na veřejných vystoupeních
okouzluje i přes svůj mladistvý vzhled verši věnovanými dceři Ariadně. Přesto
že v roce 1913 umírá její otec, profesor Cvetajev, je toto období (v podstatě až
do roku 1917) nejšťastnějším v jejím životě.
Verše z tohoto období, které tedy můžeme chápat jako druhé v její celo
životní tvorbě a jež konči až odjezdem do emigrace v roce 1922, jsou odrazem
jejích vnitřních vzplanutí a pocitů. Tyto verše z let 1917-1920 vyšly ve sbírce
„BěpcTti" a ve sbornících „H3 psyx Kirar" a „ K o m u KaMHOBH" a objevovaly
se i po jejím odjezdu do emigrace v tehdy ještě početných literárních alma
naších a časopisech, například v časopisech „nepecBer" (1921-1922), „CeBepH«e AHH" (1922), „COK>3 IKWTOB" (1922), „3apHHinj" (1923), „Pyccicasi nirrepaTypaXXBeica"(1925) a dalších.
Přes to, že toto období je obdobím velkých zvratů (První světová válka,
ruské revoluční události, občanská válka), Marina zůstává v poezii ve svém
vlastním, na dobových událostech jen velmi málo závislém, světě. Její poezie
je jakýmsi „poinaHOM c cočcrsemiott oyuioft." V . Švejcer tento fakt uvádí vý
stižně v úvodním slově k newyorkskému vydáni básní Mariny Cvetajevové:
9

„... omymemie crpeMirrejibHocTH, oecnoKoňcrBa H Hexejiamni noxo* onpcue-

8

PesBHHa, O. r.: rtanwca H CTHJIHCTHKÍ, Mocma 1991, c. 187.

9

CaaKHHu, A.: MapHHa UeeTaeBa. CTPBHHUU JKMHH H TBopiecroa, Mocioa 1986, c. 9.
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JIHJIH npoTHBocTOHHHe LlBeTaeBoň oKpywatomeMy, ocrpoe oco3H3Hne cBoeň

OTHyjKflfiHHOCTH H He33BHCHMOCTH OT HerO."

10

OvSem, jak psala sama Cvetajevová, „H3 HCTOPHH ne BMCKOTHIUL", COŽ

se ukázalo pravdivým zejména po Říjnové revoluci 1917, kdy se Marina Cve
tajevová úpěnlivé snaží žít jen ve svém vysněném světě, aby unikla hrůzám
světa reálného.
S touto porevoluční dobou je spjato i její okouzleni divadlem a její přá
telství a platonické vztahy k hercům Vachtangovovy experimentální divadelní
skupiny (viz např. prózu Mariny Cvetajevové „FIoBecn. o CoHenice" nebo celý
básnický cyklus z tohoto období pod názvem „KoMeanaHr").
V této době Cvetajevová nepřetržitě píše. Poezie je jí dočasným únikem
z hrozivé reality, hrozivé tím splS, že jí v roce 1920 v dětském útulku umírá
hladem ještě ani ne tříletá dcera Irina, a o svém muži nemá Cvetajevová zpráv
vlastně až do června 1921, kdy se teprve od liji Erenburga dozvídá, že Sergej
Efron studuje v Praze. Jedinou útěchou je jí poezie. Od roku 1917 do roku
1920 napsala Marína Cvetajevová více než 300 básní, velkou poému s pohád
kovým a folklórním motivem „L(apb-^eBHua" a dokončila 6 divadelních her.
Kromě toho se z této doby zachovalo velké množství jejích deníkových pozná
mek a dopisů.
Tato díla jsou tematicky velmi různorodá. Dá se říci, že talent Cvetaje
vové se rozvíjel o to více, čím horší byly v této době její existenční podmínky.
Tehdy se vlastně rodí i později mnohokrát konstatovaný svár mezi „6UTHSM
a 6HTOM".

V tomto období dochází samozřejmě k proměně lyrické hrdinky její
poezie: lyrická hrdinka vyspěla a není už závislá na úzkém prostředí rodiny.
Po návštěvě Petrohradu v roce 1916 se navíc začínají v poezii Mariny
Cvetajevové jako reakce na „pamasistnl" poezii petrohradských autorů objevo
vat folklórní noty i ohlasové žánry lidové poezie. Cvetajevová si sama sebe
začíná uvědomovat jako básníka ryze ruského, opěvujícího i symbol staré Rusi
- Moskvu. „TBOM - rieTepoypr, MOK - MocKBa", jak později napíše Anně
Achmatovové. Podle Anny Saakjanc jsou vlastně všechny básně z roku 1916
svého druhu písněmi", což lze vehni dobře dokumentovat i množstvím „poMaHCOB", které na texty básní Cvetajevové později vznikly, a to z pera ta-

1 0

IUBettuep, B . : CTaTM „CBOHMH nyniMH". In: MapiiHa UBeraeBa CmxoTBopeHHJi H no3MU,
T. 1, New York, 1980, c. 15.

" CaatcsHU, A . : Mapmta UBeraeBa. CrpaHHUM JKIUHH H TBopHecroa. MocKBa 1986, c. 64.
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kových autorů, jakými byli například D . Šostakovič, B . Čajkovskij, A . Šnitke
nebo M. Taverdijev.
Mění se i adresáti, jimž v této době věnuje Cvetajevová své básně i celé
básnické cykly. Zárodky pozdějších básnických cyklů se očividně objevují už
v tomto období, kdy je nápadná i tematická uzavřenost cyklů („Iloflpyra",
„GeccoHHHua", „CTHXH o MocKBe", „CTHXH K EJIOKV", „ncrote", „KoMeaiiaHť').

Cvetajevová si uvědomuje sílu svého talentu i své místo v kontextu soudo
bé literární tvorby, a proto teď svými verši často oslovuje jak své básnické ko
legy (Mandelštam, Achmatovová, Parnoková, Kuzmin), tak i nedostižné ideály
(Blok).
Lyrický subjekt v básních už není pouze synonymem básníka, autora, ale
začíná vystupovat i v řadě „rolí", ať už to jsou literární hrdinové, historické
osobnosti nebo biblické postavy.
Objevuje se také zcela nový přístup ke zpracování těchto témat, kdy je syžet nazírán jak z „vnějšku", tj. z pohledu autorky, tak i z pohledu „vnitřního",
z pohledu hrdiny básně, a v jedné básni se tak leckdy spojují i dva hlasy: hlas
lyrického hrdiny a vlastní hlas básníka. Tento rys se projevuje také rozšiřová
ním Iexiky z různých stylových vrstev; objevují se archaismy, folklórní prvky
i slova tzv. stylu „galantního", což svědčí o tom, že Cvetajevová čerpá ve své
tvorbě v podstatě z nejrůznějších kulturních tradic, ať už je to ruský folklór,
ruský či německý romantismus, klasicismus nebo antika.
Důraz na syžetovost poezie, který se projevuje právě ve volbě historic
kých, mytologických nebo folklórních témat, je pociťován jako novum ve srov
nání s poezií předchozího období.
Celý tento poetický svět je vystavěn vertikálně, jako cesta vzhůru, cesta
k uchopení a pochopení duchovna, proto také je světem hor, ptáků, stromů, ne
be. Místo přímých pojmenování začínají, byť zatím jen nepatrně, pronikat do
textu metafory a slova nesou kromě svých přímých významů i významy symbo
lické.
Přesto ještě ani v této době nejde u Mariny Cvetajevové o převramé
změny, které se později projeví ve všech strukturních rovinách básní. Poetika
Mariny Cvetajevové je v této době ještě pod vlivem stávajících literárních ká
nonů, a proto je také ještě srozumitelná pro řadového čtenáře i přijatelná pro
modemisticky naladěnou kritiku, než její pozdější tvorba emigrační, která už
bude, (viz kritické stati Adamoviče nebo Gippiusové), jako nesrozumitelná
a příliš avantgardní zcela odvržena. Odmítavý postoj emigrační literární kritiky
pak v nemalé míře přispěje k tomu, že se bezesporu geniální básnířce ne-
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dostane uznání už za jejího života, a navíc ji v podstatě připraví o jedinou
možnou formu obživy.
Marina Cvetajevová, si svůj talent plně uvědomovala. Svědčí o tom jak
mnohé z jejích básní (srv. např. báseň „Te6e - iepe3 CTO Jier" nebo báseň
z roku 1913 „MOHM CTHX3M, HanncaHHbíM Tax paHo" s neméně prorockým vý
rokem „MOHM cTHxaM, KaK AparoueHHHM BHH3M, / HacraHeT CBOÍÍ Hepefl.),

tak i její dopis M.V. Lomonosovové z roku 1920: ,Jl 6M Morjia 6uTb nepBbiM
noaTOM CBoero BpeMeHH, 3Hato 3TO, H6O y Meroi ecn, BC6, Bce aaHHbie, HO cBoero BpeMeHH H He jno6jno, He npH3Haio ero CBOHM... Eme - MeHbiue, HO
MeTMe: Morjia 6H npocTo 6bm> 6oraTHM H npH3HaHHbiM noaTOM — JIHĎO TaM,
JIH6O 3^ecb, jwace He KpHBfl jjynioií, npocTo 3apnflHBiuHCb jroyrHM: HVXCHM.

nonyTHbíM, He HacyutHbíM CBOHM... H - HacTOJiuco He Mory... MTO Hmcoraa, HH
oflHOň MHHyrbi cepb63HO He 3aflVM3Jiacb, a HTO - ecjiH 6M?..."

12

S nezbytností svého postavení na periférii zájmu svých současníků a mi
mo veškeré literární skupiny byla tedy Marina Cvetajevová smířena a chápala
ji nejen jako celoživotní daň své múze, ale i jako svůj neměnný postoj, který
se s léty zúročí.
Sama se na toto téma vyjadřuje hořce ironicky: „Moě rope c OKpywaioIUHMH B TOM, MTO n Hefloxowy:CyjH»6a MOHX KHHI": BCHKHH xoneT 1. rionpome, 2. noBecejieň, 3. noHap»jj,HeH ...Memi BCKJ wmHb yKopaioT B 6e3bideůnoc-

mu, a coBeTCKaji KpHTHKa Aaxce B 6ecnoiBeHHOCTH. ITepBUH yKop npHHHMaro:
H6O y Mem B3axeH M H P O B 0 3 3 P E H H A - M H P O O m y i I J E H H E (NB! oněm,
TBěpaoe). BecnoqBeHHOCTb? ECJIH HMeTb B BHjj.y seMJtio, noHBy, pojjHHy - Ha
3TO OTBenaiOT MOH KHHTH. ECJIH » e mace, H, ecjiH XOTHTC, aaace HOJÍ - da, He
npHHaanejKy HH K KaKOMy KJiaccy, HH K KaKoft napraH, HH K KaKoft jiHTepaTypHoň rpynne H H K O r ^ A . IIOMHIOflanceaibnuiy Taxyio Ha 3a6opax MOCKBH

1920 r. B E H E P B C E X I I 0 3 T O B . A K M E H C T b l - TAKHE-TO, HEOA K M E H C T b l - T A K H E - T O , HMAHCHHHCTbl - T A K H E - T O , H C T b l H C T b l - H C T b l — H, B caMOM KOHue, nod nycmomoú: - H - M A P H H A
I J B E T A E B A (Bpofle KaK - rojia*). TaK 6bi.no, Tax 6yfleT."
13

O tomto charakteristickém rysu tvorby Mariny Cvetajevové se zmiňuje ve
své publikaci i L. V. Zubová: „TBopiecrao MapHHbi UBeTaeBofi, He npHHa/ijiewameB HHKaKOMy JiHTepaTypHOMy HanpaBjíeHHio, BKJiiowaeT B ce6« npH3HaKH no3THHecKoro »3biKa, xapařrrepHbie AJIH CHMBOJIHCTOB, aKMencTOB, HMaacn-

12

fl3BHC, P.: MapHHa UBeraeBa TpyjH 1-oro MewayHapojHoro cHMnoaHyMa. Berne, 1991,
c. 409-410.

13

PasyMOBCKaa, M . : MapHHa UBeraeBa. MocKBa, 1994, c. 254 a 475-476.
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HHCTOB, (JiyrypHCTOB, a raioKe nepiu, npHcyuiHe 6ojiee no3jiHHM JiHTepaiypHbiM HanpaaneHHflM H CTHJMM."

14

Už v této době také jako „prubířské kameny" Marina Cvetajevová
ohmatává možnosti, které nabízí fonetický, gramatický, syntaktický i obrazný
systém jazyka a kterých později básnířka využije například ve svých „praž
ských" poémách. Tento fakt může být dokumentován skutečné ve všech struk
turních rovinách: důrazem na fonetickou propracovanost básní, zejména pak na
nápadné ozvuky klíčových slov básní a cyklů (slovo „HOMI>" V básních cyklu
„BeccoHHHua", „cojiHue" v básni „CojiHue - OAHO, a uiaraer no BCeM ropoAaM"), fonetickými paralelismy, syntaktickým ozvláStnéním (paralelismy, elip
sy, nominativní a jednočlenné věty, přesahy), grafickou podobou (interpunkce
a nesystémové pomlčky), strofickými novotvary, opakováními, expresivitou,
dynamičností nebo metaforičností (ať už ve formě obraznosti, asociace, či
častých hyperbol), které dokládají maximalistický ráz poezie Maríny Cvetajevové, poezie „6e3MepHocTO H 6e3rpaHHHHOCTn".
Pro poezii Mariny Cvetajevové je v tomto období příznačný rozpor mezi
bezmeznosti citů a skutečností, která se musí podřizovat určitým omezením.
Tento rozpor se projevuje jako typicky romantický konflikt mezi životem
a uměním, mezi tím, co je přirozené a prvořadé a mezi tím, co je druhotné.
Samozřejmě nemusíme zdůrazňovat, co bylo důležitějším pro Marínu Cvetajevovou; o tom vypovídá dostatečně jasně jak její tragický život, tak i její
tvorba. Její poezie v tomto období je průzračná, není poezií utajovaných
významů, její verš je logický, dokonce, jak uvádí I. Brodskij: „CTHX U,BeTaeBořl oTJWHaeTCH noHTH na-rojionmecKoft noTpe6HocTbio aoroBapiuiaTb, jtojiyMbiBaTb, AOBOAHTb Bce Beuui no jiormecKoro KOHua..."

15

Koncem desátých let se začíná měnit i metrika básnířčiných veršů. Verš
sylabotónický se začíná v některých případech prolínat s veršem čistě tónickým, uvádí se dokonce souvislost s tradicemi antické metriky, která se také blí
žila verši tonickému. Objevují se logaedy a nová metrická schémata, která jsou
diktována právě psaním poezie „Ha criyx": „Ha cjiyx" nonfjHpaeTCH caMbifl pyx
npoM3BeAeHMx, HocirreJieM HJIH nocpeflHHKOM KOToporp B CTHXOTBOPCHHH

14

1 5

3y6oBa , JI. B . : I1O33HII MapHHu UseTaeBOfl. JiHHrBHCTHiecKHfl acneicT. JleHHHrpaa, 1989,
c. 5.
EpojiCKHfl, H . : 0 6 OAHOM CTHXOTBOPCHHH. In: IjBeTaeBa, M . : CTHXOTBODCHHJI H no3MM, T. 1.

New York, 1980, c. 42.
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cjiy>KHT ero pa3Mep, n6o HMCHHO OH npeaonpejejiHeT TOHajibHoc-n. npoH3BeLoagedická spojení, která v ještě větSf míře než klasická metra svazují
verš, mají ovšem velkou výhodu několikerého možného přečtení a dokládají
konfliktní ráz poezie Mariny Cvetajevové, kdy se statické metrům konfrontuje
s dynamickou řečí. Zajímavé je také časté použití trochejů, které není pro rus
ký verš příliš typické a které dodává zejména folklórním stylizacím tragický
ráz ..npHKHTaHHH" nebo „3aroBopa". Ostatně na mnoha místech se mluví v sou
vislosti s poezií Mariny Cvetajevové o permanentní tragické notě, která pro
vází její tvorbu už od raného období, přičemž tato tragika není dána pouze ži
votními zkušenostmi, ale i vlastní prací s jazykem, a to zejména právě s ohla
sovou poezií ruského folklóru.
Je zřejmé, že raná poezie Mariny Cvetajevové je tedy jakýmsi před
stupněm k pozdějšímu poetickému novátorství a experimentům, které řadí
Marinu Cvelajevovou mezi největší básníky X X . století.
17

16

Srv. např. BpoacKHR.
0 6 O,IHOM cmxoinopcwiu.
nooMU, T. 1. New York, 1980. c. 47.
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Viz např. BpaucKíitt. H.: OS OJUIOM CTH\nino|x.'nnii. In: Llncuicna. M . : OnixorBopeHHH u
IIOIMM.T. 1. New York, 198(1.
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