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в начале ХХ века. Анализируемое творчество писательниц открывает читающему
миру новое представление о женщине, которой до сих пор отводили лишь роль матери, жены, музы – всегда пассивной по отношению к мужчине, терзаемому страстями.
Монографию Евы Комисарук можно использовать в качестве учебного пособия по курсу История русской литературы, но она будет привлекательна и для тех,
кто просто интересуется русской литературой.
Инна Панек

Průkazný výzkum překladu folklórního verše
Topić, M.; Bunjak, P.: Od ritma ka smyslu. Metrički problemi prevočenja srpskich
narodnich pesama kosovskog ciklusa na polski jezik. Slavističko društvo Srbije,
Beograd 2013.
Autoři známí z řady versologických výzkumů – slavisté a polonisté – patří nejen
k srbské versologické špičce, ale jejich práce má dosah celoevropský a ve slavistice jde
o práce výjimečné. Ze srbské versologie a studia básnického jazyka bych ještě uvedl
lingvistu a stylistika Milosava Čarkiće, jehož knihy znamenají i určitý obecný přelom
v zkoumání básnického jazyka jako celku.1
Jejich kniha, která vyšla v roce minského mezinárodního kongresu slavistů,
zkoumá v rozsáhlé statisticky průkazné struktuře různé polské překlady srbského
folklórního verše kosovského cyklu a srovnává jejich řešení překladu asymetrického
desaterce 4+6 (AD = asymetrický desaterac). Autoři nejenže srovnali jednotlivá řešení, ale
také na základě řady znaků zkonstruovali vývojovou linii polského překládání tohoto typu
srbské poezie od zhruba poloviny 19. století až do století minulého. Soustředili se zejména
na ekvimetrické překlady z pera romantických básníků J. B. Zaleského, B. Zmorského,
antropologa a lékaře I. Kopernického a také profesionálních překladatelů 20. století
A. Bogusławského, Z. Stoberského, A. Kamieńského aj. Překladatelé, ať již sami básníci-překladatelé nebo jen překladatelé poezie se někdy blížili, jindy vzdalovali originálu,
často v polské verzi užívajíce metrická řešení vzdálená polskému folklóru (třístopý hyperdaktylský nerýmovaný anapest Zaleského). Z veškerých metrických modelů DA se to
podle autorů – s využitím polských folklórních modelů – nejlépe podařilo Zmorskému, ale
jistě to není finální, neboť dobré alternativy našli i překladatelé 20. století. I když se zdá,
že otázka, kterou autoři řeší, je poněkud vzdálená současnosti, pro pochopení poezie
a sepětí její zvukové a významové stránky (Od ritma ka smislu) a její translci do jiného
jazykového a básnického kódu je to práce klíčová, byť se týká jen dvou básnických systémů a jejich metriky a rytmu: ukazuje totiž na obecnější metodické postupy použitelné
podle mého soudu i mimo slovanský materiál.
Ivo Pospíšil
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