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συλλογή μεταφράσεων από περισσότερες ξένες γλώσσες Na táčkách u cizích spisovatelů I 
(Κουβεντιάζοντας με ξένους συγγραφείς Ι). Για τις νεοελληνικές μεταφράσεις του Koudelka 
στα περιοδικά δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τίποτα.
Οι σύγχρονοι του Koudelka εκτιμούσαν κυρίως το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο των 
μεταφράσεών του, συμπεριλαμβανομένων και των τσεχικών του, και το γεγονός ότι 
εισήγαγε τις λίγο γνωστές λογοτεχνίες στο τσεχικό αναγνωστικό κοινό. Όμως ο ρόλος του 
στην εισαγωγή της νεοελληνικής λογοτεχνίας στους Τσέχους αναγνώστες μένει ακόμη 
ανεκτίμητος και οι μεταφράσεις του περιμένουν ακόμη την αξιολόγισή τους.

Kateřina Bočková Loudová

Seferisova „řecká odysea“ v českém překladu

NICOLE VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ

Ke konci roku 2011 vyšel v nakladatelství Pavel Mervart dlouho očekávaný překlad básnic-
kého díla Jorgose Seferise, řeckého modernisty, nositele Nobelovy ceny, básníka, který ve 
svém díle zobrazil novodobou odyseu řeckého národa, jeho těžkou pouť dvacátým stoletím 
i nelehkou konfrontaci se slavnou minulostí. Čekání se vyplatilo. Růžena Dostálová, Jiří 
Pelán a Vojtěch Hladký českému čtenáři předkládají celé Seferisovo vydané básnické dílo, 
což je překladatelský počin hodný uznání.

Jiří Pelán s Růženou Dostálovou spolupracoval už na překladech básní Konstantina Kavafi-
se, které vyšly ve výboru pod názvem Nebezpečné touhy v roce 1997. Tentokrát se věnoval 
překladu první Seferisovy sbírky Στροφή (1931, Obrat), a to konkrétně její první části 
s podtitulem Κοχύλια, σύννεφα (Lastury, mraky), která zahrnuje třináct básní. Druhou 
část, kterou tvoří pouze báseň Ερωτικός λόγος (Milostné slovo) v patnáctislabičném jambu 
přeložil Vojtěch Hladký. Hned název této první sbírky nutí překladatele, aby si vybral jeden 
ze dvou významů, které slovo στροφή v řečtině má, tedy „strofa“ nebo „obrat“. První vý-
znam by bylo možné vztáhnout ke skutečnosti, že Seferis v době, kdy se intenzivně zajímá 
o poezii modernismu, píše vázané verše. Naopak „obrat“, což je význam, který měl zřejmě 
Seferis v první řadě na mysli, jak uvádí v jednom ze svých pozdějších komentářů, znamená 
obrat od lyrické poezie řeckých neosymbolistů 20. let minulého století k poezii nové doby. 
Skutečnost, že řecká poezie ustrnula v slepé uličce melachnolie a pesimismu, či případně 
sarkasmu, které ovládají řeckou literaturu po maloasijské katastrofě, a že je potřeba sku-
tečná změna, obrat, si uvědomují všichni mladí, začínající spisovatelé, představitelé nové 
nastupující generace 30. let, ke které Seferis patřil. 

Básně sbírky Obrat jsou velmi různorodé. Na jedné straně se vzdalují lyrismu starší 
poezie a koncentraci na básnický subjekt a jeho vnitřní prožitky, na straně druhé zůstávají 
vyjádřením básníkova přesvědčení, že život je utrpením a tragédií beze smyslu. To vše 
je v kontrastu s formální lehkostí a hravostí básní i jemnou ironií, která nikdy nesklouzá-
vá k sarkasmu. Lehkost a hravost originálu, dojem prvoplánovosti některých rýmů (Druzi 
v Hádu) se J. Pelánovi, zkušenému překladateli, daří zachovat i v českém překladu. 

Básní Milostné slovo se Seferis vrací k „čisté poezii“ a formálně se inspiruje řeckou literární 
tradicí. Pindarovy verše, které báseň uvozují, naznačují, že se z oblasti „každodennosti“ 
prvních třinácti básní přesouvá k tématům charakteristickým pro poezii „vyšší“, k tématům 
jako nesmrtelnost umění, pomíjivost lidského života nebo nezvratnost osudu. Patnáctisla-
bičný jamb (politický verš) odkazuje na lidovou poezii, krétskou renesanci i řeckého ro-
mantického básníka Dionysia Solomose. Přestože interpretace textu je nesnadná, formální 
dokonalost, melodický verš s pravidelným střídavým rýmem v řeckém originálu podpoří 



138 139

výsledný dojem a řecký čtenář je vtažen do hry tradičních forem a inovačních pokusů (od-
vážné přesahy, narušení diereze).

Je pravda, že patnáctislabičný jamb by českému čtenáři nenabídl všechny možné remi-
niscence na tradici jako v případě originálu, přesto je škoda, že se Vojtěch Hladký nepokusil 
najít případně jiný zůsob, jak převést Seferisovu melodičnost do českého textu a že na tuto 
stránku básně rezignoval. 

Vojtěch Hladký přeložil i báseň Μυθιστόρημα (Mýtická historie), která vyšla poprvé v ori-
ginále v roce 1935 a stala se přelomovou po stránce formální i obsahové. Zřejmý je zde vliv 
T. S. Eliota, kterého Seferis překládal do řečtiny, a to nejen ve využití antických mýtů, na 
které odkazuje i rozdělení díla na dvacet čtyři částí jako v případě Homérových eposů, ale 
i v přechodu k volnému verši. Inspiraci Eliotem dokazuje i útržkovitá, zlomkovitá forma bás-
ní, neustálé změny básnického subjektu i časoprostorového rámce. Název zvolil básník proto, 
že vyjadřuje spojení mýtu s historií, tedy realitou, a také český překlad „mýtická historie“ 
vystihuje oba aspekty řeckého slova μυθιστόρημα. Byzantoložka Růžena Dostálová, třetí ze 
Seferisových překladatelů, k tomuto tématu v doslovu „Svět potřebuje poezii...“ dodává: 

„Obecný smysl díla je často vyjadřován obrazy starých řeckých mýtů, a tak se tato 
sbírka evropskému čtenáři, pokud ještě byl vychován v antických tradicích, stává nejsro-
zumitelnější a nejbližší. Svět této skladby je světem trosek mramorových chrámů, světem 
zmrzačených starých soch, na jejichž rtech strnul onen záhadný archaický úsměv, je světem 
lodí bloudících bez cíle nekonečnými moři, básníkův svět, který se zhroutil.“

Básníkova odysea se zde stává odyseou jeho generace i jeho země, cestou do minulosti 
a snahou o spojení současného Řecka s dlouholetou kulturní tradicí, která je zdrojem du-
chovního bohatství, ale může být i břemenem. Báseň Mýtická historie končí symbolickou 
cestou do podsvětí, kam si hrdina přichází pro radu. Té se mu nedostává, nenachází tedy 
východisko, ale v budoucnu se může stát pomocníkem a rádcem jiných, kteří sem sestoupí 
s prosbou o radu, kudy se dát.

Báseň Στέρνα (1932, Studna), která vyšla o tři roky dříve než Mýtická historie, 
a většinu ostatních Seferisových děl přeložila Růžena Dostálová. Je to sbírka Τετράδιο 
Γυμνασμάτων (1940, Cvičný sešit), kde se objevuje alter ego básníka Stratis Thalassi-
nos, věčně putující a toužící po vlasti, a dále například Ημερολόγιο καταστρώματος Α΄-Γ΄ 
(1940–1955, Palubní deník). Ve třetím z nich najdeme Seferisovu báseň Οι γάτες τ’ Αϊ-
-Νικόλα (Kočky sv. Mikuláše), politickou alegorii a původně ústřední dílo sbírky Δεκαοχτώ 
Κείμενα (1970, Osmnáct textů), která vyšla za vlády vojenské junty jako protest řeckých 
intelektuálů proti diktátorskému režimu. Sbírka Κίχλη (1947, Drozd) patří k Seferisovým 
nejobtížněji interpretovatelným dílům, pochází z ní ale jedny z jeho nejkrásnějších veršů: 

Zpívej, malá Antigono, zpívej, zpívej...
nemluvím s tebou o minulosti, mluvím o lásce.

Temná dívko,
ozdob své vlasy slunečními ostny,
srdce štíra zapadlo,
tyran v člověku zmizel
a všechny dcery moře, Néreovny i Graie
spěchají k té, jež se noří z moře.
Kdo nikdy nemiloval, bude milovat 
ve světle;

Básně zahrnují všechna Seferisova vydaná básnická díla, překlad je doplněn autorovými 
poznámkami, erudovaným doslovem a chronologickým přehledem od profesorky Růženy 
Dostálové, která připojila i překlad Seferisovy řeči přednesené u příležitosti udělení Nobe-
lovy ceny v roce1963.

Takto komplexní překlad díla novořeckého básníka u nás vychází poprvé. Růžena Do-
stálová, tentokrát společně s Jiřím Pelánem a Vojtěchem Hladkým, tak po prvním řeckém 
moderním básníkovi K. Kavafisovi a „básníkovi Egejského moře“ O. Elytisovi představuje
českým čtenářům dalšího řeckého modernistu, zástupce literární generace, která do řecké 
poezie přinesla nové přístupy i témata a stala se inspirací pro generace následující. Doufej-
me, že obdobně toto obrovské úsilí o představení novodobé řecké poezie českým čtenářům 
bude inspirací pro další generace překladatelů.

H «ελληνική οδύσσεια» του Σεφέρη σε τσεχική μετάφραση

NICOLE VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ

Στα τέλη του 2011 ο εκδοτικός οίκος Pavel Mervart δημοσίευσε το πλήρες ποιητικό έργο 
του Γιώργου Σεφέρη, του κύριου αντιπροσώπου της γενιάς του ΄30 και ενός από τους δύο 
Έλληνες Νομπελίστες, σε μετάφραση στην τσεχική γλώσσα με τον τίτλο Básně (Ποιήμα-
τα). Ως μεταφραστές συνεργάστηκαν οι Jiří Pelán, Vojtěch Hladký και η γνωστή βυζαντι-
νολόγος και νεοελληνίστρια η καθηγήτρια Růžena Dostálová που συστηματικά ασχολείται 
με τις μεταφράσεις σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων και ήδη στο τσεχικό αναγνωστικό 
κοινό έχει παρουσιάσει ανθολογίες ποιημάτων του Καβάφη (Nebezpečné touhy, 1997) και 
του Ελύτη (Bláznivý granátovník, 2003). Στην έκδοση συμπεριλαμβάνεται η ομιλία του 
Σεφέρη από την απονομή του βραβείου Νόμπελ στη Λογοτεχνία στις 10 Δεκεμβρίου 1963 
και επίσης το κατατοπιστικό κείμενο της R. Dostálová για τον ποιητή και το έργο του. 

Πρόκειται για αξιόλογο μεταφραστικό έργο. Για πρώτη φορά έχει ο Τσέχος αναγνώστης στα 
χέρια του μια πλήρη μετάφραση του έργου ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. 

Nicole Votavová Sumelidisová Seferisova „řecká odysea“ v českém překladu
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Rok 2011 na Ústavu klasických studií FF MU

V roce 2011 se na Ústavu klasických studií konala řada přednášek domácích i zahra-
ničních badatelů a expertů. Česká společnost novořeckých studií pořádala či se podílela na 
pořádání následujících:

– Zuzana Ráczová: Archív grécko-ortodóxnej náboženskej obce sv. Juraja vo Viedni 
(2. března 2011)

– Eva Stehlíková, Kabinet divadelních studií MU: Jules Dassin a Melina Merkuri a jejich 
hledání antické tragédie (28. března 2011)

– Jerneja Kavčič, Katedra klasické filologie Univerzity v Ljubljani: Historie řeckého infi-
nitivu (29. března 2011)

– Ariadni Moutafidou, Řecká otevřená univerzita: Dimitrios Vikelas: Autobiografie ob-
chodníka (19. dubna 2011)

– Dimitris Nollas: Ráj dětství v literatuře 30. let 20. století a román K. Politise «Στου 
Χατζηφράγκου» (10. listopadu 2011)

– Nikolaos Zaglas, Institut byzantských a novořeckých studií Vídeňské univerzity: The-
odóros Prodromos (24. listopadu 2011) 

Glossa – pilotní fáze e-learningového kurzu novořečtiny na úrovni C1, C2

DITA VOŘECHOVSKÁ

V předchozím vydání Neograeca Bohemica (č. 10) jsme referovali o probíhajícím ev-
ropském projektu Glossa – řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti, 
kterého se mj. účastní Ústav klasických studií FF MU, přičemž jsme popsali jeho pracovní 
plán a hlavní výstupy. 

Pilotní fáze samotného e-learningového kurzu novořečtiny započala v prosinci 2011 
a bude ukončena v květnu 2012. Kurz je rozdělen do pěti lekcí (věnujících se vždy konkrét-
nímu tématu) pro každou ze dvou úrovní, každá lekce má jednotnou strukturu, zohledňující 
prohlubování znalostí frekventantů ve všech čtyřech oblastech jazykové gramotnosti, tj. po-
rozumění slyšenému a čtenému slovu, jako i schopnost ústně a písemně se vyjádřit v daném 
jazyce. Součástí jsou také testy sloužící k přípravě na mezinárodní zkoušky z novořečtiny. 
Aby mohli být uchazeči zařazeni do pilotní fáze, museli úspěšně absolvovat rozřazovací test. 


