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Jannis Ritsos

RŮŽENA DOSTÁLOVÁ 

V květnu letošního roku vzpomínalo Řecko stého výročí narození básníka Jannise Ritsose, 
jednoho z nejpřekládanějších básníků moderní řecké literatury.

Jannis Ritsos se narodil 1. května 1909 (podle nového kalendáře 14. května) v maleb-
ném přístavním městě Monemvasia na jižním cípu Peloponésu. Jeho otec zde kdysi vlastnil 
rozsáhlý kus půdy, který však ztratil ještě za básníkova dětství. Tato osudná rána vyvolala 
u něho šílenství, otec, podobně jako Ritsosova sestra, zemřel v ústavu pro duševně choré, 
matka a starší bratr podlehli tuberkulóze. Rodný dům v hradbách benátské pevnosti zpustl. 
Starý, sešlý dům se později v Ritsosově poezii stal nejen obrazem jeho těžkého dětství, ale 
i symbolem zanikající historické epochy:

Ty dva pokoje, které jsme si nechali,
studené a holé, vysoké, snad proto,
abychom nahlíželi na věci shůry,
trochu z dálky, abychom měli pocit,
že vidíme a ovládáme náš osud.
-
Tyto dva pokoje visí v nekonečné noci
jako dvě zhaslé svítilny na opuštěném břehu.

Mrtvý dům 
(Το νεκρό σπίτι, 1959)

Neštěstí tehdy nepostihlo jen osobní život básníkův, ale celý národ. Po porážce Turky 
se začátkem dvacátých let navždy zhroutila ideologie Velké myšlenky, naděje na obnovu 
řecké vlády na půdě bývalé byzantské říše. Řecko muselo přijmout 1,2–1,5 miliónu křesťa-
nů z Malé Asie výměnou za půl miliónu muslimů z Řecka, což vyvolalo velké hospodářské 
a politické problémy, proces, v němž Ritsos stál vždy na straně chudých a slabých. Pokus 
o demokratické zřízení v letech 1928–1932 se nezdařil, byla obnovena monarchie, která 
roku 1930 pomohla k moci Metaxasově diktatuře. 

Po gymnasijních studiích odešel Ritsos roku 1926 do Atén. V té době se věnoval stu-
diu baletu, výrazovému tanci, někdy i malířství, ale nedostatek finančních prostředků 
jej přiměl hledat obživu v advokátní kanceláři i v obchodu. Jeho hlavním životním cílem 
však zůstává poezie. Své první verše uveřejnil v literární příloze k encyklopedii Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (Velká řecká encyklopedie) a na stránkách levicových časopisů 
Ριζοσπάστης (Radikál), Νέοι Πρωτοπόροι (Mladá avantgarda) a Νεολαία (Mládež). Osud 
jeho rodiny v něm vždy vyvolával pocit izolace a samoty:

Redakce se omlouvá za chybně uvedené údaje v článku „Zázračný pramen“ Panny Marie 
Vlachernské (rozbor vody, str. 96), v č. 8. 
Oprava: řádek 3 – tvrdost celková (0N), řádek 12 – Radium (mBq/l).


