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Tématem bakalářské práce Kataríny Mišúnové je tvorba palestinského básníka Mahmúda 

Darwíše v českých a slovenských překladech. Práce je rozdělena do čtyř kapitol (Životní cesta 

Mahmúda Darwíše, Charakteristika a vývoj jeho literární tvorby, Překlady děl M. Darwíše do českého 

a slovenského jazyka a Tematická výstavba díla M. Darwíše na základě překladů jeho tvorby do 

českého a slovenského jazyka), Úvodu, Závěru a Seznamu použitých pramenů a literatury. 

V kapitole Životní cesta Mahmúda Darwíše se autorka práce zabývá životními osudy básníka 

nar. r. 1942 v kontextu historického a politického vývoje Palestiny od vzniku státu Izrael v r. 1948 až 

do jeho smrti r. 2008. Popisuje významné mezníky jeho života, k nimž patří r. 1971, kdy se Darwíš 

rozhodl odejít do exilu. Velkou pozornost věnuje Darwíšovu vztahu k arabské i mezinárodní politice, a 

také k arabské kultuře v oblasti nakladatelsko-vydavatelské činnosti (časopis al-Karmil). 

Kapitola Charakteristika a vývoj literární tvorby obsahuje hodnocení Darwíšova díla 

pohledem literárních kritiků, stejně jako básníkovy názory na vlastní tvorbu, již K. Mišúnová 

rozděluje do 3 etap – 1. před odchodem do exilu, 2. období 1971 – 1995, 3. život v Izraeli po r. 1995, a 

zároveň zdůrazňuje inspirativní význam pařížského pobytu (1985 – 1995). Při hodnocení poslední 

etapy Darwíšovy tvorby cituje jeho slova charakterizující základní dilema palestinských spisovatelů: 

„Ja sám si nemôžem zvoliť realitu, v ktorej žijem a to je hlavný problém palestínskej literatúry: 

nemôžeme sa oslobodiť od historických udalostí.“(s. 22) Tuto část bakalářské práce uzavírá citát 

Darwíšova postoje k epicko lyrické poezii: „Vždy som trval na tom, že píšem lyrickú poéziu, ale s 

aspektom epiky, pretože obsiahne zmysel cesty, ľudskej cesty medzi kultúrami a národmi. Epika 

vyjadruje hlas emigrantov a cestovateľov – je to kolektívny hlas, nie len individuálny.“ (s. 22–23). 

Další kapitola zahrnuje ucelený přehled chronologicky řazených překladů děl Mahmúda 

Darwíše do češtiny a slovenštiny. Čeští čtenáři znají Darwíšovu poezii díky překladům Karla Petráčka 

(Poezie palestinského odporu, Palestinská je flétna má) a Burhána Qalaqa (Přicházím do stínů tvých 

očí), slovenským zpřístupnil jeho tvorbu Ladislav Drozdík (Oslava vysokého tieňa, Verše bez 

domova). Deník všedního smutku je název Darwíšova prozaického díla, které přeložil do češtiny Luboš 

Kropáček. 

Jádrem bakalářské práce je kapitola, v níž K. Mišúnová rozebírá tematickou výstavbu 

Darwíšovy tvorby na základě překladů jeho děl do češtiny a slovenštiny. Prvním tematickým celkem 

je Palestina jako středobod autorova bytí. Na něj navazují obrazy palestinské přírody a krajiny. 

Poetické obrazy vyjadřující nezměrnou naději a vytrvalost Palestinců střídají ty, v nichž jsou 

ztvárněny pocity zoufalství a beznaděje. Další tematickou oblastí je historie vlastní rodiny i celého 

národa, která se v autorových verších stává svědectvím o exodu Palestinců ve 2. pol. 20. století. 

S tímto tématem souvisí hledání vlastní identity – národní, občanské a básnické. K. Mišúnová 

poukazuje také na obraz Židů/Izraelců v Darwíšově básních a zmiňuje autorův odmítavý postoj ke 

stereotypnímu vnímání arabsko – židovských/izraelských soužití. Tuto kapitolu uzavírá výklad 

islámských, křesťanských a židovských symbolů v poezii M. Darwíše, jakož i jeho hlubokého vztahu 

ke křesťanství. 

V Závěru shrnuje K. Mišúnová osobní a umělecký odkaz M. Darwíše adresovaný několika 

generacím Palestinců; a zároveň uvádí i počet jazyků, do kterých bylo jeho dílo přeloženo. Zdůrazňuje 

jak básníkův mnohostranný talent, tak i jeho celoživotní oddanost vlasteneckým ideálům. 

 

 



Otázky, podněty, připomínky: 

a) vhodnější překlady arabských názvů děl; např. Nelingvistický spor s Imru´u ´l-Qajsom (s. 

15); v arabistické práci by měly být uvedeny originální arabské názvy; 

b) nepřesnost některých formulací: „V článku sa Petráček venuje vývoju palestínskej poézie 

odporu a na ukážkach z diel básnikov, ako sú Adonis, Badr Šákir as-Sajjáb, Samíh al-

Qásim a Taufíq Zijád demonštruje ich vnímanie palestínskej situácie a spôsob 

vysporiadania sa s realitou“ (s. 24) (všichni uvedení básníci nejsou Palestinci); nebo 

„cieľom záverečnej práce bolo priblížiť českému a slovenskému čitatelovi významného 

palestínskeho básnika a spisovatel…“ (s. 4) (jedná se o bakalářskou práci, která není 

koncipována jako publikace pro širokou čtenářskou veřejnost); 

c) jazyk citovaných děl: „Je to preto, že o jednom z nich môžem slobodne rozprávať, zatiaľ 

čo u druhého sa cítim ako pod okom cenzúry.“ (s. 50; autorem českého překladu těchto 

slov je B. Kalak, Přicházím do stínu tvých očí); 

d) Závěr práce by si zasloužil podstatné rozšíření, zejména o zhodnocení tematické výstavby 

Darwíšova díla (např. frekvence témat v arabských originálech a  českých/slovenských 

překladech, zachování emotivního obsahu básní a percepce veršů českými/slovenskými 

čtenáři) 

 

Bakalářská práce Kataríny Mišúnové Literární tvorba Mahmúda Darwíše zcela splňuje 

nároky kladené na vypracování tohoto typu absolventských prací. Představuje původní studii, která 

vychází ze znalosti obsáhlé odborné literatury a je dokladem autorčina poctivého badatelského úsilí. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou „velmi dobře“. 

 

 

V Praze, 29. 8. 2015 

 

Doc. PhDr. František Ondráš, PhD., 
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