
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 

ÚSTAV BLÍZKÉHO VÝCHODU A AFRIKY 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 
 

Katarína Mišúnová 
 

Literární tvorba Mahmúda Darwíše 

Literary work of Mahmud Darwish 

 
 

 

 

 

 

 

Praha 2015       Vedoucí práce: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. 



 
 

 

 

 

Poďakovanie 

Touto cestou chcem poďakovať vedúcemu mojej bakalárskej práce  

doc. PhDr. Františkovi Ondrášovi, Ph.D. za jeho iniciatívu pri výbere témy práce, za 

poskytnutie materiálov nevyhnutných na jej uskutočnenie a za odborné vedenie, cenné 

rady a pripomienky.  

  



 
 

 

 

 

Čestné vyhlásenie: 

 

Vyhlasujem, že som túto bakalársku prácu vypracovala samostatne a výhradne 

s použitím citovaných prameňov, literatúry a ďalších odborných zdrojov. 

 

V Prahe, dňa 20. augusta 2015 

 

………………………….. 

                  Katarína Mišúnová 

  



 
 

 

Abstrakt 

MIŠÚNOVÁ, Katarína: Literární tvorba Maḥmúda Darwíše. [Bakalárska práca]. – 

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta; Ústav Blízkého východu a Afriky. – 

Vedúci práce: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. Stupeň odbornej kvalifikácie: 

bakalár. Praha: FFUK, 2015. 57s.  

Cieľom záverečnej práce bolo priblížiť českému a slovenskému čitateľovi 

významného palestínskeho básnika a spisovateľa Maḥmúda Darwíša, ktorý svoj život 

a dielo zasvätil rodnej vlasti – Palestíne. Jeho literárna tvorba, či už básnické zbierky 

alebo  prozaické diela napísané arabským jazykom, dodali odvahu a vytrvalosť 

v ťažkom boji jeho krajanom, Palestíncom, na území Izraela aj v nútenom či 

dobrovoľnom exile v zahraničí. Vďaka obrovskému literárnemu talentu sa Maḥmúd 

Darwíš ihneď preslávil nielen v arabských krajinách a jeho diela boli a stále sú 

prekladané do viac ako dvadsiatich jazykov vrátane češtiny a slovenčiny, čím napomáha 

sprostredkovať bolesti a utrpenia Palestíncov svetu a vystupuje tak ako ich hovorca 

a obhajca pred neprávosťami, vďaka čomu si vyslúžil titul „palestínsky národný 

básnik“. Prvá kapitola je venovaná zoznámeniu čitateľa so životom Maḥmúda Darwíša, 

s historickými a politickými udalosťami, ktoré ovplyvnili jeho život a smerovanie 

a podnietili ho k literárnej tvorbe. Kapitola má za cieľ poukázať na Darwíšove kroky 

a rozhodnutia a jeho pôsobenie v oblasti kultúry a politiky, bez čoho by čitateľ len 

ťažko dokázal precítiť a porozumieť jeho literárnemu odkazu. Druhá kapitola sa 

zaoberá všeobecnou charakteristikou a vývojom literárnej tvorby Maḥmúda Darwíša, 

jeho literárnymi vzormi a inšpiráciami. Hlavná časť bakalárskej práce obsiahnutá 

v tretej a štvrtej kapitole rozoberá preklady diel Maḥmúda Darwíša do českého 

a slovenského jazyka a na ich základe sa snaží ukázať a analyzovať tematickú výstavbu 

diel palestínskeho autora.  

Abstract 

MIŠÚNOVÁ, Katarína: The literary work of Mahmud Darwish [bachelor work]. – 

Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institut of the Middle East and Africa. 

Supervisor of the bachelor work: PhDr. František Ondráš, Ph.D. Degree: Bachelor. 

Prague: FFUK, 2015. 57 p.  



 
 

The goal of the bachelor work is to introduce the significant Palestinian writer 

and poet Mahmud Darwish to the Czech and Slovak readers. Mahmud Darwish 

dedicated his life and work to his mother land – Palestine. His literary work - 

collections of poems and prosaic work written in arabic language - encourage the people 

of Palestine who live in the area of Israel or in exile. Thanks to his great literary talent 

he soon became famous not only in arabic countries, his work is beeing constantly 

translated into  more than twenty languages including Czech and Slovak languages. 

This helps to inform the world about the misery and suffering of Palestinian people. He 

is considered to be the spokesman and advocate of Palestinian people and is also called 

„the national poet of Palestine“. The first chapter introduces the life of Mahmud 

Darwish, the historical and political facts that influenced his life and brought him to the 

literary creation. The goal of this chapter is to point out his steps, decisions and his 

activity in the field of culture and politics so that the reader can understand the literary 

message of Mahmud Darwish. The second chapter deals with the general characteristics 

and development of the work of Mahmud Darwish and his literary icons and 

inspirations. The main part of this bachelor work is the third and the fourth chapter 

where the translations of the works of Mahmud Darwish into the Czech and Slovak 

languages are beeing analyzed. The goal of these chapters is to show and analyze the 

thematic construction of the work of this Palestinian author.  

Kľúčové slová: 

Palestína, Mahmúd Darwíš, izraelsko-palestínsky konflikt, literatúra, OOP, vlasť, 

preklady, exil 
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Key words: Palestina, Mahmud Darwish, the Israeli-Palestinian Conflict, literature, 

PLO, mother land, translations, exile 
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1 ÚVOD 

Palestínska literatúra je integrálnou súčasťou modernej arabskej literatúry, avšak 

odlišuje sa od nej mimoriadnou zaangažovanosťou do politických záležitostí. Hoci je 

možné povedať, že všetka dnešná arabská literatúra je viac či menej zatiahnutá do 

sociálneho a politického boja Arabov, táto angažovanosť je nepomerne väčšia 

u palestínskych spisovateľov, ktorých priamo zasiahla tragédia vlastného národa a ich 

identita ich predurčila ku konkrétnemu osudu. Palestínski autori nemajú príliš na výber, 

riešia problém s vlastnou identitou, sú nútení prežiť životy v exile alebo ako druhoradí 

občania v novovzniknutom štáte Izrael, či v horšom prípade dokonca bez občianstva 

ako „palestínski utečenci v Palestíne“. Toto všetko sa odráža v ich literárnej tvorbe,1 

ktorá je bytostne spätá s osudmi a túžbami ich ľudu, s údelom utečencov a bojom 

palestínskeho národa za sebaurčenie.2 I autori, ktorí na vlastnej koži nezažili krivdy 

svojho ľudu, zvolili vo svojich dielach vážny tón.3 Politicky angažovaná literatúra sa 

rozvinula v arabskom svete zhruba v 50. rokoch, v palestínskej tvorbe sa ale objavuje už 

omnoho skôr.4 Téma odporu sa v modernej palestínskej poézii vyvíja od samých 

počiatkov tejto vetvy arabskej modernej poézie – najskôr v opozícii proti osmanskej 

nadvláde, neskôr v dielach Ibráhíma Ṭúqána, ᶜAbd ar-Raḥíma Maḥmúda a ᶜAbd al-

Karíma Karíma (Abú Salmá) proti britskému protektorátu.5 Až na pár výnimiek nebol 

v palestínskej literatúre žiadny významný autor, „ktorý by nepridal svoj hlas k refrénu 

protestu a odmietania.“6 Po udalosti vzniku štátu Izrael v roku 1948, ktorú si celý 

arabský svet pripomína ako an-Nakba (katastrofa), palestínski básnici takmer úplne 

upustili od väčšiny ďalších tém a svoju pozornosť zamerali na opakovanie témy odporu, 

čím vyjadrovali odhodlanú vieru vo výsledok ich boja a nevyhnutnosť postaviť sa za 

uzurpované práva.7 Téma odporu v palestínskej literatúre sa naplno rozvinula v 60. 

a 70. rokoch a jej najvýraznejšími reprezentantmi sa stali spisovatelia Samíḥ al-Qásim, 

Tawfíq Zijád a Maḥmúd Darwíš.8  

                                                             
1 Salma Khadra Jayyusi, Anthology of modern palestinian literature (New York: Columbia university 
press, 1992), 2-3. 
2 Jaroslav Oliverius, Moderní literatury arabského východu (Praha: Karolinium, 1995), 146. 
3 Jayyusi, Anthology of modern palestinian literature, 8. 
4 Ibid., 9. 
5 Karel Petráček, Palestinská je flétna má (Praha: Bisan press & Publication institute, 1987), 17. 
6 Jayyusi, Anthology of modern palestinian literature, 51. 
7 Ibid., 52. 
8 Mahmúd Darwíš, Deník všedního smutku, trans. Luboš Kropáček (Praha: Novinář, 1989), 102. 
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Napriek podobnostiam s ostatnými autormi, ktorí vyrástli pod izraelskou 

nadvládou, zastával Maḥmúd Darwíš jedinečné miesto na kultúrnej aj politickej úrovni. 

Na jednej strane bol uznávaným intelektuálom, ktorý neváhal otvorene prehovoriť 

k palestínskemu politickému vedeniu a určitý čas bol sám jeho súčasťou. Na strane 

druhej si Darwíš získal pre svoj jednoduchý, neprezdobený literárny štýl priazeň a obdiv 

obyčajných Palestíncov.9 Za jednu zo svojich prvých uverejnených básní, Občiansky 

preukaz, si vyslúžil zaradenie medzi básnikov palestínskeho odporu a nálepku 

národného básnika Palestíny, ktorá bude navždy spojená s jeho menom. Darwíšove 

diela sú vnímané ako poetická panoráma Palestíny od roku 194810 a vďaka jeho osobnej 

skúsenosti a prepojeniu so zážitkami a osudmi Palestíncov ako vyjadrenie kolektívneho 

hlasu, utrpenia, nádejí, vytrvalosti a boja palestínskeho ľudu.  

Maḥmúd Darwíš venoval svoju literárnu tvorbu výhradne otázkam a problémom 

jeho rodnej Palestíny a námety na básne a prozaické diela čerpal z osobných skúseností 

s izraelskou vládou a z politického vývoja svojej rodnej zeme. V jeho dielach sa 

odrážajú ako historické udalosti, tak aj pohľad na ich vnímanie prostým palestínskym 

ľudom. 

O nesmiernom význame Maḥmúda Darwíša pre palestínsky ľud, jeho kultúru a 

literatúru svedčí fakt, že deň jeho narodenín, 13. marec, bol po jeho smrti vyhlásený za 

Deň palestínskej národnej kultúry.11 

Vďaka českým a slovenským arabistom Karlovi Petráčkovi, Ladislavovi 

Drozdíkovi, Lubošovi Kropáčkovi a Palestíncovi žijúcemu v Českej republike 

Burhánovi Qalaqovi sa aj naši čitatelia môžu prostredníctvom preložených 

Darwíšovych diel zoznámiť s týmto výnimočným palestínskym autorom. 

 

 

 

                                                             
9 Rashid Khalidi, “Remembering Mahmud Darwish (1941-2008),“ Journal of Palestine Studies 38 
(2008): 75. 
10 Sinan Antoon, “Mahmud Darwish´s Allegorical Critique of Oslo,“ Journal of Palestine Studies 31/2 
(2002): 67. 
11 “Mahmoud Darwish Award for Creativity,“ dostupné na internete 20. júla 2015, 
http://www.darwishfoundation.org/etemplate.php?id=9. 
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2 ŽIVOTNÁ CESTA MAḤMÚDA DARWÍŠA 

2.1 Detstvo Maḥmúda Darwíša a vznik Štátu Izrael v roku 1948   
 

Maḥmúd Darwíš sa narodil 13. marca 194212 v dedinke al-Birwa v hornej Galilei 

v Britskom mandáte Palestína. Jeho otec bol roľníkom strednej triedy vlastniaci malý 

kus pôdy a matka bola negramotnou dcérou predáka z obce ad-Dámun.13  Po vzniku 

Štátu Izrael v roku 1948, keď mal Darwíš šesť rokov, izraelská armáda okupovala 

a následne zničila al-Birwu spolu so zhruba 416 ďalšími palestínskymi dedinami. Aby 

sa vyhla následným masakrom, ušla Darwíšova rodina spolu s mnohými ďalšími 

Palestíncami do Libanonu. O rok neskôr sa ilegálne vrátili a zistili, že ich rodná obec 

bola nahradená dvomi kolóniami pre Židov z Jemenu a Európy.14 Usadili sa teda 

v neďalekej dedine Dajr al-Asad, avšak neboli započítaní medzi Palestíncov, ktorí 

prežili a zostali v novom štáte.15 Izraelská vláda totiž od samotného začiatku 

znemožňovala právo na návrat do Izraela tým palestínskym utečencom, ktorí opustili 

rodnú zem pod psychickým alebo fyzickým nátlakom v rokoch 1948-1949.16 Mladý 

Darwíš sa tak stal „palestínskym utečencom v Palestíne“. Keďže nezískal štátne 

občianstvo, absolvoval základnú školu v tajnosti. V rokoch 1955 až 1960 študoval na 

strednej škole.17 Už v tomto čase začal Darwíš literárne tvoriť. Svoju prvú báseň, ktorú 

venoval ceste z Palestíny do Libanonu, napísal, keď mal zhruba dvanásť rokov.18 Už 

ako mladistvého ho za báseň o nerovnosti medzi arabským a židovským chlapcom 

                                                             
12 Je zaujímavé, že veľká časť zdrojov, z ktorých som čerpala informácie o živote Maḥmúda Darwíša 
(preklady jeho diel, odborné články, rozhovory, internet), uvádza dátum narodenia básnika 13. marec 
1942, no v nemalom množstve zdrojov sa uvádza aj 13. marec 1941, napríklad aj na oficiálnom webe 
Mahmoud Darwish Foundation. Ja vychádzam z rozhovoru, ktorý poskytol Darwíš pre New York Times 
v roku 2002, kde doslova hovorí: „Narodil som sa tam v roku 1942.“   
Adam Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 
Journal of Palestine Studies 31/3 (2002): 71. 
13 Mahmoud Darwish, Almond blossoms and beyond, trans. Mohammad Shaheen, (Northampton: 
Interlink Books, 2009). 
14 Ibid., 71. 
15 Mahmoud Darwish, Unfortunately, It Was Paradise, trans. Munir Akash, Carolyn Forché (Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press, 2003), xvi. 
16 Marek Čejka, Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu (Brno: 
Barrister & Principal, 2003), 96. 
17 Mahmúd Darwíš, Přicházím do stínu tvých očí. Výbor z tvorby palestinského básníka, trans. Burhan 
Kalak (Praha: Babylon, 2007), 65. 
18 Nathalie Handal, “Mahmoud Darwish: Palestine´s Poet of Exile,“ The Progressive, May, 2002, 26.  
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predvolali do kancelárie vojenského guvernéra, kde bol prísne pokarhaný a pod hrozbou 

prepustenia jeho otca z práce vystríhaný pred podobnými „prehreškami“.19  

 

2.2 Život v Haife a Izraelská komunistická strana (Rakah) 
   

Po maturite sa v roku 1960 presťahoval do Haify, kde začal novú etapu svojho 

života. Stotožnil sa s pan-arabským nacionálnym hnutím al-Arḍ, ktoré vzniklo v roku 

1959.20 Stal sa politicky aktívnym a vstúpil do Izraelskej komunistickej strany (Rakah), 

kde pracoval ako redaktor a prekladateľ straníckych novín al-Ittiḥád a časopisu al-

Džadíd. Ako sám Darwíš uviedol v rozhovore pre New York Times, vstup do 

Komunistickej strany nebol pre neho ideologickou voľbou. Rakah bola totiž v tom čase 

jedinou politickou stranou v Izraeli, ktorá hájila práva Arabov a volala po koexistencii 

Arabov a Židov.21 Hoci mala strana len veľmi malý vplyv na izraelskú politiku, jej 

noviny, časopisy, kluby a iné organizácie boli účinnými nástrojmi na publikáciu 

a šírenie palestínskych literárnych diel a stali sa tak útočiskom nielen Maḥmúda 

Darwíša, ale aj iných významných palestínskych autorov ako napríklad Samíḥ al-Qásim 

a Emíl Ḥabíbí.22 Taktiež skutočnosť, že Moskva po šesťdňovej vojne v roku 1967 

prerušila diplomatické styky s Izraelom a viedla anti-sionistickú kampaň, podporila 

mnohých Palestíncov k vstupu do strany.23 V nasledujúcich rokoch bol Darwíš päťkrát 

zatknutý a uväznený,24 najmä kvôli recitovaniu svojej poézie a cestovaniu z dediny do 

dediny bez povolenia.25 V tomto období napísal jednu z najvýznamnejších básní 

s názvom Občiansky preukaz26, ktorá ho preslávila po celom arabskom svete a vďaka 

ktorej si vyslúžil prívlastok „básnik palestínskeho odporu“.27 Občiansky preukaz sa 

                                                             
19 Muhammad Siddiq, “Significant but problematic others: Negotiating „Israelis“ in the Works of 
Mahmoud Darwish,“ Comparative literature studies 47/4 (2010): 493. 
20 Muhammad Siddiq, „Mahmud Darwish,“ in Encyclopedia of Palestinians, ed. Philip Mattar (New 
York: Facts on File, 2005), 116.  
21 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 72. 
22 Salam Mir, “Palestinian literature: occupation and exile,“ Arab Studies Quarterly 35/2 (2013): 119-120. 
23 Elizabeth Faier, Organizations, Gender and the Culture of Palestinian Activism in Haifa, Israel (New 
York: Routledge, 2005), 91. 
24 Shaheen, “Almond blossoms and beyond“.  
25 Akash, Forché, “Unfortunately, It Was Paradise,“ xvi. 
26 Rashid Khalidi, “Remembering Mahmud Darwish (1941-2008),“ Journal of Palestine Studies 38 
(2008): 74.  
27 Siddiq, “Significant but problematic others: Negotiating „Israelis“ in the Works of Mahmoud 
Darwish,“ 493. 
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okamžite stal protestnou piesňou palestínskych más28 a litániami sťažností proti 

diskriminujúcej izraelskej politike a praktikám.29 V šesťdesiatych rokoch sa preslávil 

tiež básnickými zbierkami Olivové listy (1964) a Milenec z Palestíny (1966).30 Získal si 

veľké publikum po celom arabskom svete a do roku 1977 predal viac ako milión 

výtlačkov svojich kníh.31  

 

2.3 Odchod do exilu, Organizácia za oslobodenie Palestíny (OOP) 
 

V roku 1970 odišiel vďaka Izraelskej komunistickej strane študovať na Inštitút 

spoločenských vied do Moskvy politickú ekonómiu, o rok neskôr pracoval v Egypte pre 

noviny al-Ahrám.32 Práve tam sa rozhodol navždy opustiť Palestínu a viac sa nevracať 

späť.33 

  Významné obdobie života prežil Darwíš v Libanone,34 kde začal v roku 1973 

pracovať v Centre pre palestínsky výskum a štúdia Organizácie za oslobodenie 

Palestíny a stal sa šéfredaktorom časopisu Palestínske záležitosti (Šu´ún filasṭínija).35 

V roku 1980 založil štvrťročný literárno-intelektuálny časopis al-Karmel, ktorý 

vychádzal na Cypre.36 Druhý šok a nútený odchod zažil Darwíš v roku 1982 počas 

izraelskej invázie do Libanonu. Izraelský útok, obliehanie Bejrútu a vyhostenie OOP do 

Tuniska opísal v básňach Oslava vysokého tieňa a Bejrútska báseň, ktoré vyšli rok po 

udalosti.37 Z krajiny sa mu podarilo utiecť autom do Sýrie za pomoci líbyjského 

veľvyslanca.38 Následne žil striedavo v Tunise, na Cypre, v Paríži a ᶜAmmáne.39 

V rokoch 1984 a 1987 bol zvolený za prezidenta Zväzu palestínskych spisovateľov 
                                                             
28 Tahrir Hamdi, “Bearing witness in Palestinian resistance literature,“ Institute of Race Relations 52/3 
(2011): 34. 
29 Siddiq, “Significant but problematic others: Negotiating „Israelis“ in the Works of Mahmoud 
Darwish,“ 494. 
30 “Poet of the Arab World,“ dostupné na internete 11. júna 2015, 
http://www.theguardian.com/books/2002/jun/08/featuresreviews.guardianreview19. 
31 Edward W. Said, “On Mahmoud Darwish,“ Grand Street 48 (1994): 113.  
32 Handal, “Mahmoud Darwish: Palestine´s Poet of Exile,“ 26. 
33 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí., 9. 
34 ibid., 65. 
35 Shaheen, “Almond blossoms and beyond“. 
36 Said, “On Mahmoud Darwish,“ 113.  
37 Sinan Antoon, “Mahmud Darwish´s Allegorical Critique of Oslo,“ Journal of Palestine Studies 31/2 
(2002): 67. 
38 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 75. 
39 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí, 65. 
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a žurnalistov. V roku 1987 bol tiež zvolený za člena Výkonného výboru Organizácie za 

oslobodenie Palestíny a za predsedu Najvyššej rady pre kultúru, vzdelávanie 

a dedičstvo.40 Na jar v roku 1990 bol členom delegácie OOP, ktorá na čele s Jásirom 

ᶜArafátom navštívila Československo.41 

 

2.4 Palestínska deklarácia nezávislosti 1988 
 

Podieľal sa aj na návrhu Palestínskej Deklarácie nezávislosti,42 ktorá bola prijatá 

15. novembra 1988 Palestínskou národnou radou v Alžíri a proklamovala založenie 

samostatného Palestínskeho štátu na základe rezolúcie Rady bezpečnosti č. 181.43 Tento 

dokument predstavoval štedrý kompromis zo strany Palestíncov, pretože ním za prísľub 

uznania, vzájomnosti a rovnosti v právach a povinnostiach prenechali Izraelu väčšinu 

územia Palestíny.44 Darwíš bol dobre oboznámený so situáciou v Izraeli, a preto veril, 

že jedine riešenie dvoch štátov môže v tomto konflikte uspieť.45 

 

2.5 Maḥmúd Darwíš a Knesset 
 

V rovnakom roku, v období prvej intifády, došlo ku kontroverzii spôsobenej 

hebrejským prekladom a interpretáciou Darwíšovej poémy Obchádzajúci v prchavej 

reči (ᶜÁbirúna fí kalámin ᶜábirin) izraelským denníkom Maᶜarviv, ktorej vzdorovitý tón 

a historické referencie vyvolali búrlivú debatu v izraelskej tlači a v Knessete, a ktorá 

bola považovaná premiérom Jicchakom Šamirom a inými za jasný dôkaz neochoty 

Palestíncov žiť v mieri s Izraelčanmi.46 Báseň ᶜÁbirúna fí kalámin ᶜábirin bola totiž 

tvrdým vyjadrením Darwíšovych pocitov s aktuálnou situáciou v Palestíne. Slová „Žite 

kde chcete, ale nežite medzi nami,“47 alebo „Odíďte z mojej krajiny!“ boli prejavom 

protestu a hnevu. Samotný autor nepovažoval túto báseň za dobrú, a preto ju nikdy 

                                                             
40 Shaheen, “Almond blossoms and beyond“. 
41 Miloš Mendel, “Mahmúd Darwíš,“ Nový Orient (2004), 55. 
42 Khalidi, “Remembering Mahmud Darwish,“ 75. 
43 Čejka, Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, 177. 
44 Khalidi, “Remembering Mahmud Darwish,“ 76. 
45 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 76. 
46 Antoon, “Mahmud Darwish´s Allegorical Critique of Oslo,“ 66.  
47 Ammiel Alcalay, “Israel´s Five-Poem War,“ The Nation (2000): 29. 
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nezahrnul do žiadnej zo svojich básnických zbierok.48 Meno Maḥmúd Darwíš zaznelo 

v Knessete aj vo februári roku 2000, kedy sa izraelský minister školstva Josi Sarid 

pokúsil neúspešne začleniť niektoré z Darwíšovych básní do izraelských študijných 

osnov.49 Vtedajší premiér Ehud Barak však uviedol, že „Izrael ešte nie je pripravený na 

to, aby sa poézia Maḥmúda Darwíša vyučovala na školách,“50 na čo Darwíš odpovedal: 

„Obávajú sa, že keby žiaci zistili, že existuje iný národ s hlbokými koreňmi, pochopili 

by, že celý príbeh sionizmu je falošný.“51 

 

2.6 Mierová dohoda z Osla a odchod Darwíša z Organizácie za oslobodenie 
Palestíny 

 

Hoci bol Maḥmúd Darwíš príslušníkom Izraelskej komunistickej strany a neskôr 

významným členom Organizácie za oslobodenie Palestíny, v politike sa nikdy necítil 

pohodlne a v mnohých rozhovoroch uviedol: „Nikdy som nebol politikom. Som básnik 

so špecifickým pohľadom na realitu.“52 Odmietol dokonca ponuku ᶜArafáta stať sa 

palestínskym ministrom kultúry.53 Darwíšova nespokojnosť s politikou Jásira ᶜArafáta 

a iných palestínskych politických lídrov sa začala stupňovať v roku 1991 po zahájení 

medzinárodnej konferencie v Madride, ktorá mala pod patronátom Spojených štátov 

amerických a Sovietskeho zväzu prispieť k riešeniu blízkovýchodného konfliktu.54 

Svoje znepokojenie vyjadril básňou Jedenásť planét, ktorá bola pôvodne publikovaná 

v palestínskom denníku  

al-Quds v Londýne v roku 1992 a jej melancholický, nespokojný tón bol považovaný za 

alegóriu a kritiku ᶜArafátovej politiky, rozhodnutia OOP vstúpiť do USA a samotného 

mierového procesu zahájeného na konferencii v Madride.55 Ako sa následne ukázalo, 

ústredná téma básne, porážka a vyhostenie Arabov z Andalúzie v roku 1492, bola 

predzvesťou udalostí, ktoré nastali o rok neskôr v súvislosti s uzatvorením Mierovej 

dohody z Osla medzi Izraelom a zástupcami OOP. Podpis tejto dohody považovali 

                                                             
48 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 71. 
49 ibid., 70. 
50 Antoon, “Mahmud Darwish´s Allegorical Critique of Oslo,“ 66. 
51 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 71. 
52 Alcalay, „Israel´s Five-Poem War,“ 29. 
53 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 76. 
54 Čejka, Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu,184. 
55 Said, “On Mahmoud Darwish,“ 113. 
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mnohí Palestínci vrátane Maḥmúda Darwíša za zradu palestínskeho ľudu, pretože v nej 

Izrael nikde neuznal právo Palestíncov na vlastný štát.56 Na protest proti Mierovej 

dohode sa Darwíš rozhodol odísť z OOP.57 Svoj nesúhlas s vytvorením Palestínskej 

autonómie alegoricky vyjadril v básni Nelingvistický spor s Imru´ al-Qajsom.58  

 

2.7 Návrat do Izraela 
 

Po desiatich rokoch života v Paríži, kde napísal mnoho svojich diel vrátane 

Palestínskej deklarácie nezávislosti a publikoval rôzne články a texty v týždenníku 

Siedmy deň (al-Jawm as-Sabᶜ),59 emigroval Darwíš v roku 1995 do Jordánska. O rok 

neskôr získal od izraelskej vlády povolenie na trojdňový pobyt v Haife, kam ho pozval 

jeho kolega Emíl Ḥabíbí, aby nahrali rozhovor pre film jedného izraelského filmára.60 

Po príchode do krajiny ho slávnostne vítali tisíce Palestíncov skandujúc jeho populárne 

básne.61 Na veľké prekvapenie však Darwíš zistil, že Emíl Ḥabíbí v predchádzajúcu noc 

zomrel,62 na čo reagoval slovami: „Povedal som, že história je asi veľmi ironická, asi tu 

nie je miesto pre nás oboch. Povedal som, jeho absencia mi dala príležitosť k mojej 

prítomnosti.“63 Keďže mu bolo taktiež udelené povolenie usadiť sa na Západnom brehu, 

žil Darwíš od toho momentu prevažne v Rámalláhu, kde viedol Kultúrnu inštitúciu al-

Karmel a pokračoval vo vydávaní rovnomenného časopisu.64 Situácia v Rámalláhu ale 

nebola jednoduchá a ako sám uviedol, často odchádzal do ᶜAmmánu nadýchať sa 

čerstvého vzduchu, ktorý nevyhnutne potreboval ku svojej literárnej tvorbe.65 

 

 

                                                             
56 Čejka, Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu,188. 
57 Said, “On Mahmoud Darwish,“ 113. 
58 Viac v článku: Sinan Antoon, “Mahmud Darwish´s Allegorical Critique of Oslo,“ Journal of Palestine 
Studies 31/2 (2002). 
59 “Mahmoud Darwish – Biography,“ dostupné na internete 1.augusta 2015, 
http://www.darwishfoundation.org/etemplate.php?id=23. 
60 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 72. 
61 Akash, Forché, “Unfortunately, It Was Paradise,“ xvii. 
62 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 72. 
63 ibid., 73. 
64 Antoon, “Mahmud Darwish´s Allegorical Critique of Oslo,“ 74. 
65 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 68. 
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2.8 Operácie srdca a posledné dni života v Houstone, Texas 
 

Darwíš podstúpil v dôsledku infarktu v rokoch 1984 a 1998 úspešné operácie 

srdca.66 Na konci júla 2008 odletel z ᶜAmmánu do Houstonu v americkom Texase, kde 

podstúpil tretiu operáciu, tentokrát však neúspešne. Štyri roky po smrti Jásira ᶜArafáta, 

9. augusta 2008,67 zomrel vo veku 67 rokov jeden z najvýznamnejších básnikov 

a spisovateľov palestínskeho ľudu aj celého arabského sveta, Maḥmúd Darwíš.  

13. augusta 2008 sa konal v Rámalláhu štátny pohreb, ktorého sa zúčastnili 

tisícky smútiacich Palestíncov, vrátane Darwíšovej 85-ročnej matky Ḥurríje a troch jeho 

bratov.68 

 

2.9 Nadácia Maḥmúda Darwíša 
 

Nadácia Maḥmúda Darwíša bola založená na základe prezidentského dekrétu 

vydaného 4. októbra 2008 v Rámalláhu. Je to palestínska nezisková organizácia, ktorej 

hlavným cieľom je zhromaždenie a zachovanie odkazu autora, organizácia 

a podporovanie kultúrnych, literárnych, umeleckých, humanitárnych, charitných, 

mediálnych a iných aktivít. 

Nadácia udeľuje každoročnú Cenu Maḥmúda Darwíša za kreativitu 

intelektuálom z Palestíny aj z celého sveta.69  Vybudovala taktiež Múzeum Maḥmúda 

Darwíša (Park Al-Birwa), v ktorom sú vystavené Darwíšove osobné veci a originály 

rukopisov jeho diel. Konajú sa v ňom festivaly a kultúrne oslavy, na obrazovkách sa 

premietajú videá s autorom a v jeho záhrade sú umiestnené zbierky kvetov a stromov 

z palestínskej krajiny.70 

 
                                                             
66 “Poet of the Arab World,“ dostupné na internete 11. júna 2015, 
http://www.theguardian.com/books/2002/jun/08/featuresreviews.guardianreview19. 
67 “Mahmoud Saleem Hussein Darwish,“ dostupné na internete 12. júna 2015, 
http://www.darwishfoundation.org/etemplate.php?id=31.  
68 Jonathan Cook, “Mahmoud Darwish. A poet for the people,“ New Statesman, 25. augusta 2008, 18. 
69 “Founding Statute of Mahmoud Darwish Foundation,“ dostupné na internete 20. júna 2015, 
http://www.darwishfoundation.org/etemplate.php?id=6. 
70 “Mahmoud Darwish Museum (Al-Birweh Park),“ dostupné na internete 20. júna 2015, 
http://www.darwishfoundation.org/etemplate.php?id=32. 
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3 CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ LITERÁRNEJ TVORBY  

3.1 Všeobecná charakteristika literárnej tvorby Maḥmúda Darwíša 
 

Maḥmúd Darwíš už od raného detstva sníval o tom, že sa stane básnikom. Prvú 

báseň napísal, keď mal zhruba dvanásť rokov a venoval ju úteku svojej rodiny 

z Palestíny do Libanonu po vzniku Štátu Izrael.71 Podľa jeho vlastných slov, lásku 

k literatúre v ňom vzbudila židovská učiteľka v škole.72 S ranou literárnou tvorbou mal 

však aj problémy. Na výročie vzniku Štátu Izrael predniesol báseň o arabskom 

chlapcovi, ktorý nič nemá a židovskom chlapcovi, ktorý vlastní hračky a má domov. 

Následne bol predvolaný k miestnemu vojenskému guvernérovi a potrestaný.73 Už 

v osemnástich rokoch vydal svoju prvú básnickú zbierku Vtáci bez krídel (1960), ktorej 

ľúbostná lyrika prevažne zachovávala tradičnú formu a štýl. O štyri roky neskôr 

publikoval dielo Olivové listy (1964), ktoré ho preslávilo a prinieslo mu prívlastok 

„básnik palestínskeho odporu“.74 V jednom zo svojich verejných prehlásení Darwíš 

uviedol: „Vlasy Muᶜáwiju, ktoré ma spájali s izraelským právom, boli pretrhnuté; moja 

schopnosť byť tolerantný a trpezlivý sa teraz vyčerpala, hlavne odkedy viac nepatrím 

k národu, ktorý žiada o zľutovanie a žobre o almužnu, ale k národu, ktorý bojuje.“75 

Onedlho sa z neho stal básnik známy po celom arabskom svete a jeho básne vyjadrujúce 

kolektívny hlas palestínskeho ľudu z neho urobili „národného básnika Palestíny“. Toto 

bremeno, ako sám Darwíš nazval vnímanie jeho osoby ako „básnika-hovorcu“, ho 

uväznilo v zaangažovanosti do problému jeho ľudu a predurčilo ho k neustálemu 

vyjadrovaniu sťažností a krívd Palestíncov.76 

Hoci bol Maḥmúd Darwíš určitý čas aktívnym členom Izraelskej komunistickej 

strany a Organizácie za oslobodenie Palestíny, necítil sa v politike dobre a veril, že viac 

zmôže ako básnik. Básnik zohrával v arabskej kultúre významnú úlohu už od 

predislamských čias, kedy bol považovaný za hovorcu a obrancu svojho kmeňa a jeho 

slovám bola pripisovaná magická sila. Darwíš prevzal na seba túto úlohu a svoj jazyk 

                                                             
71 Handal, “Mahmoud Darwish: Palestine´s Poet of Exile,“ 26. 
72 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ Human architecture: Journal of 
the Sociology of Self-Knowledge (2009): 144. 
73 Balraj Dhillon, „Subaltern voices and perspectives: The poetry of Mahmoud Darwish,“ Journal of the 
Centre for Studies in Religion and Society (2010) 45-46. 
74 Siddiq, „Mahmud Darwish,“ 116. 
75 Shaheen, “Almond blossoms and beyond“. 
76 Jayyusi, Anthology of modern palestinian literature, 8. 
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používal proti izraelským stíhačkám a sionistickej nadvláde a bojoval ním za 

oslobodenie Palestíncov.77 Viackrát vyjadril názor, že len poézia môže poraziť realitu a 

priniesť harmóniu do sveta spustošeného vojnou.78 Po mnohých tragických 

skúsenostiach a sklamaniach však nakoniec priznal, že poézia bola porazená realitou. 

Izraelský spisovateľ Almog Behar vo svojom článku o tvorbe Maḥmúda Darwíša 

poznamenáva, že tento literárny boj Darwíš nezamýšľal ako pokus poraziť lietadlá 

poéziou, ale ako „boj za spomienky“, ktorý je rovnako dôležitý ako boj na zemi, pretože 

ak chýbajú spomienky, nezostáva žiadny dôvod na vojnu. Ak by Darwíš alebo iní 

palestínski básnici nevyrozprávali svoj príbeh, nezanikli by len dediny, ale aj ich mená 

a spomienky na ne v povedomí utláčateľov i celého sveta, a to by bola pre Palestínu 

definitívna porážka.79 Obranou Palestíny v básňach sa Darwíš snaží o vytvorenie akejsi 

imaginárnej reality, v ktorej stále pretrváva nádej na víťazstvo a túto nádej prenáša aj na 

svojho čitateľa. V tomto kontexte raz o sebe prehlásil: „Považujem sa za trójskeho 

básnika, básnika, ktorého texty boli stratené nám aj literárnej histórii...Samozrejme, že 

by som bol radšej víťazom, než patril k porazenej spoločnosti....Mám ale problém, 

s ktorým sa chcem priznať. Doposiaľ som neuznal, že som porazený. Je to asi pre to, že 

ilúzia kreativity mi poskytla zbrane, ktoré ma ochraňujú pred tým, aby som videl rozsah 

dopadu vojenskej a politickej porážky. Možno to odmietam vidieť. A možno porážka v 

umeleckej a básnickej rovine nie je nevyhnutná.“80 

Za zdroj literárnej inšpirácie považoval Maḥmúd Darwíš ᶜabbásovského básnika 

Al-Mutanabbího a básnikov v emigrácii zo skupiny Mahdžar. Z moderných arabských 

autorov ho najviac ovplyvnili sýrsky básnik Nizár Qabbání a Iračan Badr Šákir as-

Sajjáb. Darwíš veľmi dobre rozumel anglicky a francúzsky, a tak sa ľahko zoznámil aj 

so zahraničnými dielami. Spomedzi západných básnikov ho najviac inšpirovali Garcia 

Lorca, Pablo Neruda, William Butler Yeats, Derek Walcott, Allen Ginsberg a poľskí 

autori Wislawa Szymborska a Czeslaw Milosz.81,82  

Literárni kritici hodnotia Maḥmúda Darwíša ako rozmanitého básnika, ktorý 

čerpá z klasickej aj modernej arabskej poézie, a ktorý rozjíma o predmetoch života 

                                                             
77 Dhillon, „Subaltern voices and perspectives: The poetry of Mahmoud Darwish,“ 62. 
78 Handal, “Mahmoud Darwish: Palestine´s Poet of Exile,“ 24. 
79 Almog Behar, „Mahmoud Darwish: Poetry´s State of Siege,“ Journal of Levantine Studies (2011) 189-
190. 
80 Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 149-150. 
81 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 70. 
82 Handal, “Mahmoud Darwish: Palestine´s Poet of Exile,“ 26. 
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v mnohých básnických formách a s úžasnou spontánnosťou.83 Darwíšov dlhoročný 

priateľ a kolega Edward Saᶜíd ho charakterizoval ako skvelého odborníka, ktorý využíva 

bohatú arabskú prozodickú tradíciu inovatívnymi, stále novšími spôsobmi.84 Darwíš 

vybudoval svoj literárny štýl na základoch arabskej literárnej tradície, ale vďaka tomu, 

že čítal zahraničné diela a pracoval ako redaktor v časopise al-Karmel, zoznamoval sa a 

absorboval nové trendy a hnutia svetovej literatúry. Dokázal sa oslobodiť od obmedzení 

tradičnej formy a upustil od fixného metra a rýmovaného verša. O miešaní tradičného 

s moderným raz prehlásil: „Nachádzam špeciálne potešenie v ovládaní prozódie 

arabskej poézie vrátane metier a lingvistických aspektov, pretože táto znalosť ma 

oprávňuje vzoprieť sa proti pravidlám. Som rebel a novátor vďaka mojim vedomostiam 

a znalostiam, nie preto, že by som sa snažil zaplniť nedostatky.“85 Poézia Maḥmúda 

Darwíša je písaná voľným veršom a prostými slovami, vyniká imagináciou 

a bohatstvom symbolov a metafor.86 Darwíšová poézia je navyše považovaná za jednu 

z najhudobnejších poézií arabského sveta a svedčí o tom fakt, že mnohé jeho básne boli 

prespievané a zhudobnené arabskými spevákmi ako Marcel Chalífe, Reem Kelani, 

Mádžida ar-Rúmí a Aḥmad Qaᶜbúr.87 

 

3.2 Vývoj literárneho štýlu Maḥmúda Darwíša 
 

Vo všeobecnosti môžeme vývoj Darwíšovej literatúry rozdeliť do troch období: 

obdobie pred odchodom do exilu v roku 1971, literárna tvorba v rokoch 1971 – 1995 

v exile a obdobie po návrate do Izraela po roku 1995.88 

V prvej fáze sa nám Maḥmúd Darwíš ukazuje ako básnik-rebel.89 V tomto 

období osobnej radikálnej bojovnosti vydal Darwíš zbierky Olivové listy (1964), 

Milenec z Palestíny (1966), Koniec noci (1967), Moja milá sa prebúdza zo svojho 

spánku (1968), Denník palestínskeho zranenia (1969), Písanie na svetlo pušky (1970) 

                                                             
83 Shaheen, “Almond blossoms and beyond“. 
84 Said, “On Mahmoud Darwish,“ 114. 
85 Rebecca Dyer, „Poetry of Politics and Mourning: Mahmoud Darwish´s Genre-Transforming Tribute to 
Edward W. Said,“ PMLA (2007), 1451-1452. 
86 Oliverius, Moderní literatury arabského východu, 146.  
87 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 70. 
88 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 140-150. 
89 Abir Najami, Hussain Ahmed Ajjawi, „Mahmoud Darwish, A poet who attempted to be,“ Internal 
Journal of Humanities and Social Science (2014), 276. 
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a Vtáci zomierajú v Galilei (1970). V básňach Občiansky preukaz, Čitateľovi, Z poézie, 

Báseň zeme a Väzenie najviac zaznieva jeho ostrý hlas a protest proti neľudskej 

okupácii.90 V týchto raných dielach jeho tvorby sa najčastejšie vyskytujú témy ako láska 

a politika, príslušnosť a vzťah k rodnej vlasti, bolesť, hnev, vzdor,91 zem a krajina, 

vojaci, utečenci, mučeníci, strach z exilu, krv ranených, zbrane, tanky, streľba atď.92 

Básne pomáhajú v čase porážky a rozkladu ochraňovať identitu Palestíncov a vyzývajú 

k odporu a revolte.93 Proti sionistickým nárokom predkladá Darwíš nezničiteľné 

historické puto Palestíncov k ich krajine a snaží sa dodať silu palestínskym roľníkom, 

aby odolali izraelským snahám vyhnať ich zo zdedenej zeme.94  

V sedemdesiatych rokoch zažívala palestínska literatúra krízu spôsobenú úplnou 

zaujatosťou témou odporu. Opakovanie a napodobňovanie témy ale neposkytovalo 

príliš veľký priestor pre rozvoj a inovácie, a tak sa básnici zamerali hlavne na svoju 

originálnosť v používaní metafor a dikcie. Vznikali tisíce obrazov prírody a histórie 

a žiadna oblasť života nezostala nedotknutá a nepreskúmaná. Nie všetka táto umelecká 

odvaha bola úspešná, mnohé obrazy boli prvoplánové, nevhodné a prebytočné. 

Experiment teda dopadol pre väčšinu autorov katastrofálne, Maḥmúd Darwíš v ňom 

však obstál veľmi dobre, jeho plodná predstavivosť dostala nový impulz a jeho tvorba 

v tom čase dosahovala vrchol. O spomenutej kríze sa vyjadril nasledovne: „Abstrakcia 

tejto poézie natoľko rozbujnela, že sa zmenila na nepoetický fenomén, kde parazitické 

kreácie pohltili podstatu.“ Takýto vývoj bol prirodzene neudržateľný a už 

v osemdesiatych rokoch kríza pominula.95 

Do exilového obdobia vstupuje Darwíš ako vyspelý básnik. Jeho revolta sa 

zmenila na zrelú požiadavku spravodlivosti.96 Dezilúzia z reality arabského sveta 

spôsobila, že v tejto fáze ustúpil od istoty a rázneho tónu a jeho poézia prešla vnútornou 

zmenou.97 Je prirodzené, že keď sa Darwíšov materiálny svet zredukoval len na 

nekončiaci útlak a represie, jeho tvorivá myseľ sa uchýlila ku kreativite, aby uchránila 

dušu, a jeho kreatívne „ja“ poskytlo psychickú kompenzáciu, ktorá zmiernila bolesť 
                                                             
90 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 143.  
91 Najami, Ajjawi, „Mahmoud Darwish, A poet who attempted to be,“ 278. 
92 Hala Nassar, „Darwish and the need for a new poetry of resistance for the Arab Spring,“ Near East 
Quarterly (2011), 3. 
93 Najami, Ajjawi, „Mahmoud Darwish, A poet who attempted to be,“ 278. 
94 Siddiq, „Mahmud Darwish,“ 116. 
95 Jayyusi, Anthology of modern palestinian literature, 53-55. 
96 Najami, Ajjawi, „Mahmoud Darwish, A poet who attempted to be,“ 276. 
97 Siddiq, „Mahmud Darwish,“ 116. 
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z týchto represií. Láska a nádej sa stali účinnými zbraňami odporu.98 Ďaleko od domova 

si Maḥmúd Darwíš pripomínal rodnú Palestínu obrazmi každodenného života vo vlasti, 

v jeho básňach a prozaických dielach sa vyskytujú tváre rodiny a priateľov. Dôležitým 

prvkom jeho poetickej meditácie sa stáva topografia krajiny, jej príroda a známe miesta 

ako Galilea, Haifa, Hora Karmel, palestínske pobrežie a iné.99 Ľúbostné básne z tohto 

obdobia sú optimistické, poskytujú väčšiu individuálnu slobodu a sú spontánnym 

vyjadrením Darwíšovych hlbokých emócií. Pod povrchom esteticky úhľadných 

básnických konštrukcií však nachádzame aj pocity vyvlastnenia a zmarených nádejí, 

nezakorenenia v exile a bolesť z brutálneho útlaku.100 Slová, obrazy, spomienky a sny 

sú prepojené s obeťami a smrťou. Obraz milovanej ženy sa postupne nepozorovane 

premieňa na obraz vlasti až do momentu, kedy ich nie je možné vo veršoch rozlíšiť.101 

Autor stále viac odkazuje aj na prorockú tradíciu troch veľkých monoteistických 

náboženstiev102 a šikovnými metaforami prepája politický vývoj Palestíny s gréckou 

a inou mytológiou a predchádzajúcimi historickými udalosťami.  

Dá sa povedať, že odstup od bezprostrednej reality v Palestíne a jeho 

izolovanosť v exile prospeli Darwíšovej literárnej tvorbe a posunuli ho vpred. V exile 

napísal mnoho diel, napríklad básnické zbierky Mám ťa rád alebo ťa nemám rád (1972), 

Pokus číslo 7 (1974), Menej ruží (1986), Oslava vysokého tieňa (1983) a prozaické 

diela ako Denník všedného smútku (1973), Pamäť pre zabudnutie (1987), Obchádzajúci 

v prchavej reči (1991) a mnohé ďalšie. Najplodnejšie tvorivé obdobie zažil Maḥmúd 

Darwíš počas svojho desaťročného pobytu v Paríži. Túto skúsenosť popísal slovami: 

„... Ale viem, že v Paríži som sa definitívne narodil ako básnik. Ak by som mal 

klasifikovať svoju poéziu, najviac chovám v srdci básne, ktoré som napísal v Paríži 

v osemdesiatych rokoch a neskôr.... Keď sa dívate z diaľky, vidíte veci lepšie 

a komplexnejšie. Okrem toho, Paríž, kde je všetko nádherné, inšpiruje poéziu 

a kreativitu.“103 

V poslednej etape sa Darwíšová poézia stáva viac osobnou a často vyznieva ako 

básnikova spoveď. V týchto osobných vyznaniach však splýva autorovo „JA“ s 

celonárodným „MY“. Darwíš reprezentuje všetkých, ktorí zdieľajú jeho utrpenie zo 
                                                             
98 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 143. 
99 Siddiq, „Mahmud Darwish,“ 116. 
100 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 143-144. 
101Siddiq, „Mahmud Darwish,“ 116. 
102 ibid. 
103 “Mahmoud Darwish – Biography.“ 
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straty domova a jeho tvorba sa stáva kolektívnym hlasom Palestínskeho ľudu.104 Po 

návrate z exilu sa Darwíš usadil v Rámalláhu, ale často odchádzal do jordánskeho 

ᶜAmmánu, kde cítil väčší pokoj a inšpiráciu k písaniu svojich diel. Vo viacerých 

interview vysvetlil zložitosť písania na palestínskych územiach: „Poézia si vyžaduje 

pokoj. Situácia v Rámalláhu mi neumožňuje taký luxus.“105 „Byť pod okupáciou 

a paľbou každý deň a vidieť tie isté vraždy, to nie je dobrá inšpirácia pre písanie poézie. 

Avšak ja sám si nemôžem zvoliť realitu, v ktorej žijem a to je hlavný problém 

Palestínskej literatúry: nemôžeme sa oslobodiť od historických udalostí.“106 

Zdá sa, že v posledných zbierkach rozjíma Maḥmúd Darwíš o živote a smrti 

a posudzuje význam svojej vlastnej existencie.107 Téma exilu je pevne prepojená 

s pocitmi chronického odcudzenia. Darwíš pozýva seba aj ostatných, ktorí trpia 

rovnakou úzkosťou, aby sa pokúsili znovu žiť.108 Posledná zbierka, ktorá vyšla osem 

mesiacov pred smrťou Darwíša, má názov Stopa motýľa109 a je akousi chaotickou 

kombináciou denníkových záznamov, poetických básní, zmarených ideí a skvelých 

zamyslení.110 

Grécky básnik Yannis Ritsos nazval neskoršiu tvorbu Maḥmúda Darwíša 

epickou lyrikou.111 Fady Joudah, palestínsko-americký básnik a prekladateľ diel 

Maḥmúda Darwíša do anglického jazyka, charakterizoval v úvode prekladu 

Darwíšovych básní Keby som bol niekto iný (2009) túto epickú lyriku ako posun dikcie 

od vysoko gnómického a metaforického štýlu k dialógovej reči, ako paradoxy medzi 

osobným a národným, prítomnosťou a absenciou, puto medzi jednotlivcom a zemou, 

miestom a prírodou, predstavami a realitou, zanikanie „ja“ v ostatných, využívanie 

dialógov a navádzanie divadelnej atmosféry.112 Keď sa na tento fenomén spýtal Darwíša 

reportér v rozhovore pre New York Times, básnik odpovedal: „Vždy som trval na tom, 

že píšem lyrickú poéziu, ale s aspektom epiky, pretože obsiahne zmysel cesty, ľudskej 

                                                             
104 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 147. 
105 Behar, „Mahmoud Darwish: Poetry´s State of Siege,“ 191. 
106 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 68. 
107 Najami, Ajjawi, „Mahmoud Darwish, A poet who attempted to be,“ 276. 
108 ibid., 281. 
109 v anglickom preklade A River Dies of Thirst. 
110 „A River Dies of Thirst: A Diary by Mahmoud Darwish,“ dostupné na internete 10. augusta 2015, 
http://www.theguardian.com/books/2009/sep/12/river-dies-thirst-diary-darwish. 
111 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 69. 
112 Mahmoud Darwish, If I were another, trans. Fady Joudah (New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2009), 8. 
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cesty medzi kultúrami a národmi. Epika vyjadruje hlas emigrantov a cestovateľov – je 

to kolektívny hlas, nie len individuálny.“113 

  

                                                             
113 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 69. 
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4 PREKLADY DIEL MAḤMÚDA DARWÍŠA DO ČESKÉHO 
A SLOVENSKÉHO JAZYKA 

 Maḥmúd Darwíš napísal počas života viac ako 30 diel, väčšinu z nich tvorili 

básne a básnické zbierky. Hoci dobre ovládal anglický aj francúzsky jazyk, nikdy 

nepísal inak než v spisovnej arabčine. „Ja som môj jazyk...“, vyjadril Darwíš v jednej 

z jeho básní a v inej dodal: „Cestujeme ako každý iný, ale navraciame sa do ničoho. 

Naša cesta je cestou slov: Rozprávaj. Rozprávaj.“114 Arabčinu si zvolil básnik za svoju 

identitu, písať v inom jazyku by znamenalo vzdať sa jej. Edward Saᶜíd navyše vysvetlil, 

že používanie arabského jazyka palestínskymi spisovateľmi a ich neustála snaha čo 

najlepšie ho zvládnuť funguje ako jednotiaca sila v Palestíne aj na pan-arabskej 

úrovni.115 

 Darwíš nikdy sám od seba nedal ponuku k prekladu svojho diela do cudzieho 

jazyka. Iniciatíva vždy musela prísť zo strany prekladateľa.116 Napriek tomu boli už 

jeho práce preložené do viac ako dvadsiatich svetových jazykov – počas jeho života i po 

smrti.  

 Česká i slovenská literatúra je vďaka prekladateľskému úsiliu významných 

arabistov a priateľov palestínskej literatúry taktiež obohatená o diela Maḥmúda 

Darwíša.  

 

4.1 Světová literatura – Poezie palestinského odporu 
 

Medzi prvé prekladateľské počiny tohto druhu môžeme zaradiť článok s názvom 

Poezie palestinského odporu117 od predného českého arabistu a orientalistu profesora 

Karla Petráčka, ktorý vyšiel v roku 1981 vo vedeckom časopise Světová literatura. 

V článku sa Petráček venuje vývoju palestínskej poézie odporu a na ukážkach z diel 

básnikov, ako sú Adonis, Badr Šákir as-Sajjáb, Samíḥ al-Qásim a Taufíq Zijád 

demonštruje ich vnímanie palestínskej situácie a spôsob vysporiadania sa s realitou. 

Druhá časť článku sa venuje výlučne Maḥmúdovi Darwíšovi, v stručnosti charakterizuje 

jeho diela vydané do roku 1977 a následne predkladá preklady desiatich krátkych básní 
                                                             
114 Akash, Forché, “Unfortunately, It Was Paradise,“ xvii. 
115 Mir, “Palestinian literature: occupation and exile,“ 126. 
116 Muḥammad Šáhín, „Maḥmúd Darwíš wa at-tardžama,“ Al-Arabí (2009). 
117 Petráček, Karel, „Poezie palestinského odporu,“ Světová literatura (1981), 129-139. 
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zo zbierky Olivové listy (1964) a báseň Štvorveršia. V podstate ide o výber básní, ktoré 

reprezentujú rané obdobie vývoja literárneho štýlu Maḥmúda Darwíša, a preto je pre ne 

charakteristický ostrý tón básnika, hnev, výzvy k boju a zápas o vlastnú identitu. 

 

4.2 Oslava vysokého tieňa 
 

 O tri roky neskôr vyšiel knižne prvý veľký preklad básne Madíḥu aẓ-Ẓilli al-ᶜÁlí 

(1983), na ktorý sa podujal pre zmenu nemenej významný slovenský arabista, profesor 

Ladislav Drozdík. Kniha s názvom Oslava vysokého tieňa obsahuje okrem rovnomennej 

básne, ktorá je základom prekladu, taktiež básne zo zbierky Olivové listy, Milenec 

z Palestíny (1966), Koniec noci (1967), Moja milá sa prebúdza zo spánku (1968), Vtáci 

zomierajú v Galilei (1970) a Pokus číslo 7 (1974). Niektoré básne sa prekrývajú 

s ukážkami z článku Karla Petráčka a opäť sú zvolené najmä básne s ostrým, bojovným, 

nahnevaným tónom. V závere Drozdík, podobne ako Petráček, predkladá vývoj 

palestínskej literatúry odporu a okrem Maḥmúda Darwíša predstavuje aj iných 

palestínskych básnikov spadajúcich do tejto kategórie.118 

 

4.3 Verše bez domova, Vyznanie palestínskych básnikov 
 

 Ladislav Drozdík vydal v roku 1986 ďalšiu knihu s názvom Verše bez domova, 

vyznanie palestínskych básnikov, v ktorej okrem ukážok z diela Maḥmúda Darwíša 

prináša tiež preklady básní od Samíḥa al-Qásima, Aḥmada Daḥbúra a Fadwy Ṭúqán.119 

 

4.4 Palestinská je flétna má 

  

V roku 1987 napísal Karel Petráček knihu Palestinská je flétna má s podtitulom 

O smyslu palestinské poezie odporu. Knihu vydala diplomatická misia Organizácie za 

oslobodenie Palestíny so sídlom v ČSSR ako nepredajnú účelovú publikáciu. Práca 

                                                             
118 Darwíš, Mahmúd. Oslava vysokého tieňa. Translated by Ladislav Drozdík. Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1984. 
119 Drozdík, Ladislav. Verše bez domova, vyznanie palestínskych básnikov. Praha: Novinář, 1989. 



25 
 

nepochybne vychádza z článku z roku 1981 a predkladá úryvky z básní rovnakých 

palestínskych autorov. Tentokrát však na básňach nedemonštruje len vývoj palestínskej 

poézie odporu, ale zdôrazňuje hlavne jej význam pre Palestínu a jej ľud. Petráček sa 

takisto snaží vyvolať empatiu v čitateľovi odkazmi na osudy Čechov počas druhej 

svetovej vojny a ich odraz v českej literatúre.120 

 

4.5 Deník všedního smutku 
 

Jediným prozaickým dielom Maḥmúda Darwíša preloženým do českého jazyka 

je kniha Deník všedního smutku, ktorú priniesol českým a slovenským čitateľom 

súčasný arabista a islamológ, profesor Luboš Kropáček. Kniha predstavuje nepatrne 

skrátený preklad rovnomenného diela, ktoré vydal Darwíš v roku 1973. Toto dielo je 

autobiografickým rozprávaním Maḥmúda Darwíša o osobných aj celonárodných 

udalostiach, ktoré sprevádzali jeho život od raného detstva až do roku 1973. Vďaka 

profesorovi Kropáčkovi majú čitatelia možnosť nahliadnuť do histórie Palestíny 

z pohľadu obyčajného palestínskeho ľudu.121 O preklade sa Kropáček vyjadril slovami: 

„Při překladu Deníku všedního smutku jsem v podstatě nenarážel na žádné jazykové 

problémy. Šlo stále jen o to vystihnout atmosféru, krásné metafory a tíseň, která na 

autora padá z osudu a bezmoci jeho národa.“122 

 

4.6 Přicházím do stínu tvých očí 
 

Posledným doposiaľ vydaným prekladom diela Maḥmúda Darwíša je kniha 

Přicházím do stínu tvých očí od Palestínca žijúceho v Českej republike, Burhána 

Qalaqa. Kniha vyšla rok pred smrťou Maḥmúda Darwíša a oproti predchádzajúcim 

dielam predstavuje hlavne novšiu literárnu tvorbu palestínskeho básnika. Zahŕňa básne 

zo zbierok Menej ruží (1986), Ako mandľový kvet či o niečo viac (2005), 

Neospravedlňuj sa za to, čo si urobil (2004), Posteľ neznámej ženy (1995), Stav 

obiehania (2002), Moja milá sa prebúdza zo svojho spánku (1968) a Vtáci zomierajú 
                                                             
120 Petráček, Karel. Palestinská je flétna má. O smyslu palestinské poezie odporu. Praha: Bisan Press & 
Publication Institute LTD, 1987. 
121 Darwíš, Mahmúd. Deník všedního smutku. Translated by Luboš Kropáček. Praha: Novinář, 1989. 
122 Luboš Korpáček, e-mail autorovi, 17. august 2015. 
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v Galilei (1970). Vďaka veľkému počtu básní z takmer celého literárneho diela 

Maḥmúda Darwíša je táto kniha vhodnou ukážkou rozmanitosti básnikovej tvorby 

a vývoja jeho literárneho štýlu. 123 

  

                                                             
123 Darwíš, Mahmúd. Přicházím do stínu tvých očí. Výbor z tvorby palestinského básníka. Transtaled by 
Burhan Kalak. Praha: Nakladatelství Babylon, 2007. 
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5 TEMATICKÁ VÝSTAVBA DIELA MAḤMÚDA DARWÍŠA NA 
ZÁKLADE PREKLADOV JEHO TVORBY DO ČESKÉHO 
A SLOVENSKÉHO JAZYKA 

 

Ako už bolo v predchádzajúcich kapitolách naznačené, Maḥmúd Darwíš venoval 

všetku svoju pozornosť v básňach aj prozaických dielach výlučne Palestíne, ktorá 

prestupuje jeho tvorbu od prvého až po posledné slovo a je základňou, z ktorej autor 

vychádza pri písaní o láske a nešťastí, živote a smrti, nádeji aj zúfalstve, o prírode, 

väzení, exile a identite. Tvorba Maḥmúda Darwíša, ktorá bola preložená do českého 

a slovenského jazyka, názorne reprezentuje celú paletu týchto tém a námetov. Cieľom 

tejto kapitoly je za pomoci ukážok z preložených diel predstaviť a analyzovať základné 

témy a obrazy Maḥmúda Darwíša a zoznámiť tak čitateľa s jeho pohľadom na svet, 

realitu, históriu, budúcnosť aj na seba samého. 

 

5.1 Obraz Palestíny 
 

Maḥmúd Darwíš raz povedal: „Chcel by som sa, ako básnik aj ako ľudská 

bytosť, oslobodiť od Palestíny. Ale nemôžem. Až keď moja krajina bude slobodná, 

potom budem slobodný aj ja.“124 Tieto Darwíšove slová môžeme v praxi vidieť v každej 

jeho básni i prozaickom diele. Všetko čo povie, priamo či obrazne, sa týka Palestíny, 

každý jeho vyrozprávaný príbeh či priznaný pocit vychádza zo skúseností človeka, 

ktorý prišiel o svoju vlasť, ale nehodlá sa jej len tak ľahko vzdať.  

  Láska autora k Palestíne je bezmedzná a natoľko silná, že ju nedokáže opustiť, 

hoci mu spôsobuje trápenie a bolesť: 

Naše země, ve své krvavé noci, 

je drahokamem zářícím na dálku. 

Šíří kolem sebe světlo, 

avšak my, v jejím lůně, 

se dusíme stále víc.125 

                                                             
124 Mustapha Marrouchi, „Cry no more for me, Palestine – Mahmoud Darwish,“ College Literature 38.4 
(2011), 2. 
125 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí, 28. 
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Toto „dusenie sa v jej lone“ spolu so všetkými starosťami a bolesťami stojí za to 

vydržať. Tam, kde by to už mnohí iní na jeho mieste vzdali, autor nestráca nádej 

a vytrvalosť, v Palestíne vidí zmyslel svojho života a vzdáva jej hold:  

Ná této zemi je pro co žít: na této zemi je paní Země, 

matka začátku a matka konce. 

Nazývala se Palestinou. Nazývá se Palestinou. 

Paní moje: zasloužím si, protože Ty jsi má paní, 

zasloužím si život.126  

Palestína je jeho súčasťou, jeho identitou a básnik je s ňou prepojený do takej 

miery, že sa nebojí nazvať ju svojím druhým pľúcom:  

Uviděl jsem tě v záři slz, v záři ran. 

V hrudi tě mám jako své druhé plíce. 

Ty, ty jsi hlas na mých rtech, 

jsi voda, oheň jsi.127 

Darwíš však nehovorí len sám za seba, jeho láska k Palestíne je láskou celého 

palestínskeho ľudu a postihuje dokonca aj generáciu, ktorá sa narodila až po roku 1948: 

(Máme) Zemi...když chodíme v její jámě, zúží se nám, 

a zavede nás do šedého tunelu 

a křičíme v jejím labyrintu: 

stále Tě milujeme, 

naše láska je dědičná nemoc.128  

 Maḥmúd Darwíš býva často označovaný za milostného básnika, avšak on sám 

toto pomenovanie spochybnil argumentom, že historické udalosti mu k tomu nedali 

príliš veľký priestor.  V rozhovore pre noviny al-Ḥaját uviedol, že všetko, čo píše 

o láske, pramení z jeho vlastnej skúsenosti. „Keď začínam písať, vychádzam z predstavy 

o jednej konkrétnej žene, avšak ďalej to pokračuje svojou vlastnou cestou, ktorá už 

prekračuje rámec prvotného milostného zážitku...“129 Darwíš bol dvakrát ženatý, ale ani 

jedno z týchto manželstiev netrvalo kvôli jeho komplikovanej povahe, každodenným 

                                                             
126 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí, 18. 
127 Petráček, Palestinská je flétna má, 20. 
128 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí,  29. 
129 ibid., 11. 
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rituálom a samotárstvu príliš dlho.130 Po dvoch nevydarených manželstvách nakoniec 

priznal, že je závislý na tom byť sám. „Stredobodom môjho života je moja poézia. 

Robím to, čo pomáha mojej poézii a vyhýbam sa tomu, čo jej škodí.“131 Napriek týmto 

skutočnostiam nachádzame v jeho poézii mnoho lásky a milostného citu. Darwíšovi sa 

podarilo oslobodiť tradičnú ľúbostnú báseň od asociácie obmedzenej len na vzťah 

milého a milovanej a vštiepil jej univerzálne ľudské hodnoty vychádzajúce v prvom 

rade z lásky k vlasti.132 Básnik akoby v celom svojom diele pripomína sám sebe aj 

svojim nepriateľom zmysel lásky, čím napomáha znovunastoliť nádej nového úsvitu.133 

Medzi najkrajšie milostné zbierky Darwíša patrí Posteľ neznámej ženy z roku 1995. 

Práve v tejto zbierke najviac vyznieva básnikovo prepojenie ženy a zeme, milenky 

a vlasti.134 Vždy, keď v básňach začne hovoriť o svojej milej, čitateľ čoskoro spozoruje 

posun od lásky k živej bytosti ku láske k milovanej vlasti. Často však býva táto láska 

v jeho podaní nenaplnená, nevypočutá, smutná, plná bolesti a samoty. Darwíš si totiž 

uvedomuje, že jeho milá mu nepatrí: 

Už mohu mluvit o lásce, 

o stromech podél cesty, 

vedoucí k cíli druhých? 

O počasí v zemi těch druhých. 

... 

Už mohu chodit do konce života ve dvou...sám a sám.135 

Básnik predstavuje Palestínu v najrôznejších obrazoch, podobách a metaforách. 

Ako už bolo naznačené, väčšinou ju personifikuje do podoby svojej milej: 

Sám sedím na stoličke 

a milenci sa usmievajú... 

Moje rozbúchané srdce vraví: 

- Aj my sa onedlho budeme!136 

                                                             
130 „Mahmoud Darwish – Biography.“ 
131 „Poet of the Arab World,“ dostupné na internete 4.augusta 2015, 
http://www.theguardian.com/books/2002/jun/08/featuresreviews.guardianreview19. 
132 Shaheen, “Almond blossoms and beyond“. 
133 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 139. 
134 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí,  10-11. 
135 ibid., 23. 
136 Drozdík, Oslava vyského tieňa, 44. 



30 
 

ale v básňach ju tiež nachádzame ako osamelú slečnu v reštaurácii, ktorej samotu básnik 

nedokáže zmeniť: 

Ona je večer sama, 

a já  jsem jako ona sám... 

Mezi mnou a jejími svíčkami v zimní restauraci 

jsou dva prázdne stoly.137 

či ako milenku, s ktorou básnik plánuje stráviť vášnivú noc: 

Čekej na ni, 

a vezmi ji na lože, 

aby viděla lunu topící se v mléce. 

Čekej na ni, 

a před vínem jí nabídni vodu, 

a nehleď na dvojici křepelek, spící na její hrudi. 

Čekej na ni, 

a dotkni se pomalu její ruky, 

když pokládá pohár na mramor, jako bys stíral ranní rosu.138 

Palestína je tiež pastierkou, ktorej hrozí nebezpečenstvo:  

Uviděl jsem tě na horách zarostlých trním, 

pastýřku bez ovcí 

pronásledovanou medzi ruinami.139 

cestujúcou v prístave: 

Videl som ťa včera v prístave,  

cestovala si bez rodiny...a bez zásob na cestu.140 

a slúžkou: 

Videl som ťa ako slúžku v nočných kaviarňach.141 

V básni s názvom Pouto zo zbierky Olivové listy personifikuje Darwíš Palestínu 

dokonca do mužskej postavy – do svojho jediného priateľa: 

                                                             
137 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí., 42. 
138 ibid., 62. 
139 Petráček, Palestinská je flétna má,  20. 
140 Drozdík, Oslava vyského tieňa, 56. 
141 ibid., 57. 
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Nikdy se nerozejdeme. 

Před námi moře, houštiny 

za námi. My ani rozejít se nedokážeme. 

Příteli černooký, jediný, 

vezmi mě. My ani rozejít se nedokážeme. 

Což kromě tebe ještě něco mám?142 

Darwíš nám ponúka ešte omnoho viac obrazov Palestíny, viaceré z nich sú rozporuplné 

a vypovedajú o autorovej duši zdrvenej žiaľom, avšak túžiacej po láske a domove: 

Ty jsi všechny ženy, jejichž muži zemřeli 

a všechny ženy truchlících... 

Ty jsi oči, z nichž prchlo ráno, 

když se z písní slavíků staly suché listy v poryvech větru! 

Ty jsi můj domov, mé vyhnanství...Ty jsi... 

Ty jsi má zem, která mě zničila. 

Ty jsi má zem, která mě proměnila v nebe...Ty jsi... 

Vše, co se o Tobě říkalo, je improvizací a lží!143 

Ty jsi moje...Ty jsi můj smutek a radost. 

Ty jsi moje rána a duha, 

Ty jsi můj okov a moje svoboda, 

... 

Ty jsi moje slunce, které zhasne, 

ty jsi moje noc, která vzplane, 

ty jsi má smrt, ty jsi můj život.144 

 

5.2 Obraz prírody a odkazy na existujúce miesta v rodnej zemi 
 

Maḥmúd Darwíš nezobrazoval Palestínu len pomocou rôznych prirovnaní, 

personifikácií či metafor. Veľmi významnú zložku jeho diela tvoria taktiež obrazy 

prírody, fauny a flóry a narážky či priame zmienky konkrétnych miest v Palestíne, ktoré 

on aj jeho krajania dôverne poznajú. V čase pobytu v exile a odlúčenia od vlasti 

predstavujú tieto konkrétne obrazy istotu domova, sú akousi pripomienkou toho, kvôli 
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čomu sa ešte oplatí vytrvať a bojovať a zároveň sú jasným dôkazom Darwíšovej lásky 

k domovu a jeho naviazanosti na jeho prírodu.  

Na této zemi je pro co žít: ....  

(pro) trávu na kamení, ...  

(pro) oblaka napodobující hejna ptáků.145 

Básnik Fady Joudah nazval Maḥmúda Darwíša „zeleným“ básnikom práve kvôli 

tomu, že jeho verše sú popretkávané obrazmi kvetov, stromov a zvierat.146 Aby sme sa 

presvedčili o opodstatnenosti názvu „zelený“ básnik, nemusíme dokonca ani nahliadnuť 

do samotných básní, stačí si prečítať názvy niektorých básnických zbierok, ktoré znejú: 

Olivové listy (1964), Vtáci zomierajú v Galilei (1970), Menej ruží (1986), Tragédia 

narcisu, komédia striebra (1989), Ako mandľový kvet či o niečo viac (2005). 

Báseň Jsem odtamtud zo zbierky Menej ruží ponúka Darwíšove spomienky na 

to, čo zanechal vo svojej vlasti a k čomu sa túži opäť vrátiť: 

Mám mořskou vlnu, již unesli rackové. 

Mám svou zvláštní scénu. 

Mám přibývající trávu, 

mám měsíc na okrajích slov, 

potravu ptáků 

a věčný olivovník.147 

Pomocou polí, hrozien a predmetov, ku ktorým má Darwíš osobný vzťah, 

vyjadruje taktiež svoju bolesť z vyhostenia z rodnej zeme: 

Vyháněli mě z polí. 

Otrávili mé hrozny, otče můj. 

Zničili mé hračky, otče můj.148 

  Je úplne prirodzené, že po tom, čo museli Palestínci opustiť svoje pozemky 

a domovy, stáva sa pre nich obraz palestínskej prírody a krajiny omnoho cennejším a vo 

svojich spomienkach si ho často idealizujú: 

                                                             
145 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí,  18. 
146 Joudah, If I were another. 
147 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí,  19. 
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(Máme) Zemi...když nás vyvrhne do neznáma... 

zvětší se, vzrostou její vrby i přednosti. 

Vyroste její tráva i modré hory. 

Rozšíří se jezero v severu duše 

a narostou klasy v jihu duše.  

Citrón se třpytí jako louče 

nad nocí vystěhovalce,...149 

V básni Dva olivovníky autor silou-mocou odmieta zabudnúť a ísť ďalej, a tak si 

vo svojich spomienkach vybavuje miesta, kam často chodieval: 

Dva staré olivovníky na severovýchodě, 

v prvním jsem se skrýval, 

abych oklamal vypravěče, 

ve druhém jsem schovával sasanky. 

... 

Vzpomínka se rozkošatí: 

tu je měsíc, 

připravuje hostinu pro svou nepřítomnost, 

a tam na jihu zahrady je studna, 

jež byla provdána jako žena za satana.150 

  V autobiografickej poviedke Měsíc nespadl do studny z prozaickej zbierky 

Denník všedného smútku, kde otec predstavujúci Maḥmúda Darwíša rozpráva životný 

príbeh svojmu detskému „ja“, nezabúda autor okrem historických udalostí vykresliť 

taktiež prírodu a známe miesta, ktoré mu počas života prirástli k srdcu: 

Proč se vlastně všichni proroci, chudáci i dobyvatelé tak naprosto shodli v lásce 

k této zemi až k smrti či usmrcení? Z vířivého erotického tance Středozemního 

moře podél boků Karmelu se zrodilo Tiberiadské jezero. A tam je také moře, říkají 

mu Mrtvé, protože v tom ráji něco musí připomínat smrt, aby život nebyl 

jednotvárný. Vedle hustého stromoví v lesích náhorní Galileje připadl Jeruzalému 

úděl prokázat, že skály dokáží po věky uchovat jazyk věčného života. Taková je 

má vlast.151 
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151 Kropáček, Deník všedního smutku, 9-10. 



34 
 

 Samotný Maḥmúd Darwíš sa zamýšľal nad tým, prečo je jeho poézia taká 

obľúbená a dospel k záveru, že Palestínci, najmä z generácie po roku 1948, sa skrze 

jeho básne zoznamujú s domovinou a so svojou minulosťou. „Moje básne nepodávajú 

holé obrazy a metafory, ale sprostredkúvajú krajinu, dediny a polia, sprostredkúvajú 

miesto.“152 Darwíš pociťuje skutočnú radosť z toho, že Palestínci nachádzajú útočisko 

v riadkoch jeho poézie a dodáva: „Veď predsa, v arabčine existuje krásne a nezvyčajné 

homonymum. Básnický verš aj dom sa nazývajú rovnako „bajt“. Ako keby aj vo verši 

mohol človek prebývať.“153 

 

5.3 Nádej a vytrvalosť 
 

Nádej vyjadruje Maḥmúd Darwíš v mnohých svojich básňach a povzbudzuje 

ňou seba samého a hlavne svojich krajanov, aby to nevzdali, aby vytrvali. Nádej 

v Palestíncoch pretrváva, aj keď iní už vnímajú ich stav porážky za definitívny: 

„Stěhují se“ z domů do ulic 

a ukazují poraněný symbol vítězství 

a říkají těm, kdo je vidí: 

„Ještě žijeme, nevzpomínejte na nás!“154 

„Ach Palestino,  

ty jméno hlíny a nebe, 

zvítězíš...“155 

Nič nás nezlomí. Neutop sa celkom  

v tej krvi, čo nám ešte zostala...156 

  Výzva k vytrvalosti je asi najviac citeľná v Darwíšovej eroticky ladenej básni 

Lekce z kámasutry zo zbierky Posteľ neznámej ženy. Autor tu personifikoval Palestínu 

do svojej milenky a trpezlivo vyčkáva, kedy príde na ich dohodnuté stretnutie:  

S trpělivostí koně připraveného na horský svah, 

čekej na ni.  
                                                             
152 Patrick Sylvain, „Darwish´s Essentialist Poetics in a State of Siege,“ 143. 
153 ibid. 
154 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí.,  35. 
155 ibid., 44. 
156 Drozdík, Oslava vyského tieňa,  13. 
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... 

A nespěchej, pokud by přišla pozdě na vaši schůzku, 

čekej na ni. 

Čekej na ni,  

aby povyhrnula své šaty, obláček po obláčku.157 

Nabádanie k vytrvalosti je umocnené refrénom „čekej na ni“, ktorý sa v básni opakuje 

osemnásťkrát. 

 Nádej a vieru v to, že ešte stále nie je nič stratené, vyjadruje Darwíš aj za 

pomoci historickej paralely, kedy situáciu Palestíncov prirovnáva k udalosti vypálenia 

Ríma a smrti cisára Nera. Rimania si počas krutovlády Nera a veľkého požiaru, ktorého 

založenie je pripisované práve jemu, prežili podobné bolesti a trápenia ako 

v Darwíšovej dobe Palestínci, no i tak sa z toho dokázali pozviechať a Rím je veľkým 

a silným mestom dodnes. Darwíš verí, že rovnaký osud postihne aj Palestíncov: 

Nero zomrel, ale Rím ešte nie... 

Bojuje svojimi očami! 

Zrná pšeničného klasu zomierajú, 

ale predsa celé doliny klasmi zaplnia...!158  

Inú historickú paralelu poskytuje Maḥmúdovi Darwíšovi aj samotná arabská 

história. Porážku a vyhostenie Palestíncov z vlasti na viacerých miestach prirovnáva 

k porážke Arabov v Andalúzii v roku 1492. V tomto prípade však verí, že história sa 

nemusí opakovať, a že porážka Palestíncov z roku 1948 nie je definitívna: 

Kdybych měl opakovat začátek,  

zvolil bych to, co jsem zvolil: 

pnoucí růže, 

podruhé bych putoval po cestách, které snad vedou a snad nevedou do Cordóby. 

... 

Kdybych se měl vrátit, vrátil bych se 

ke své stejné růži, 
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ke stejnému kroku, 

ale do Cordóby se nevrátím...159 

Na Andalúziu narážame aj v jeho prozaickom diele Denník všedného smútku: 

Pokud boj trvá, ráj není ztracen, ale jen okupován, a lze ho dobýt zpět. Rozhodně 

se nechci ohánět myšlenkou, že jsme prohráli bitvu, ale ne celou válku. Taková 

slova jsou dobrá jen k obhajobě vlastní porážky. Chci ale říci, že Palestinec nesmí 

na svou vlast pohlížet tak, jak Arabové vzpomínají na Andalusii, nebo tak, jak 

věřící čekají na konečnou odměnu ráje. Medzi Palestinou a Andalusií je propastný 

rozdíl.160 

A s nádejou ďalej pokračuje:  

Představa ztraceného ráje dráždí básníky, které nenapadá jiné působivé téma, ale 

v případě Palestiny přináší jen potoky slz a chudokrevnost. Právě proto pro mne 

vlast znamená víc než ráj. Podobá se ráji, ale je dosažitelná.161 

  Ako posledný príklad historickej analógie môžeme uviesť Darwíšovu šikovnú 

narážku na skutočnosť, že aj Židia dlhé roky prechovávali nádej na vlastný štát, až sa im 

ho nakoniec podarilo dosiahnuť: 

- Fantasti jste, vy Arabové. Fantasti! 

- Proč? 

- Protože neuznáváte čas. 

- Jak to myslíte? 

- Uplynulo už devatenáct let a vy stále žijete planými nadějemi. 

- Tomu jsme se naučili od vás. 

- Jak to myslíš? 

- Uplynulo už dva tisíce let a vy stále žijete v planých nadějích.162 

 Téme nádej je venovaná aj rovnomenná báseň Naděje zo zbierky Olivové listy. 

Židia sú tu vtelení do múch, šakalov a vetra a básnik vyzýva svojich krajanov, aby ich 

odohnali a zachránili, čo im ešte zostalo: 
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Stále je na vašich mísách trochu medu, 

zažeňte mouchy od svých mís, 

abyste uchovali med. 

Stále jsou na vašich vinicích hrozny, 

zažeňte šakaly, 

hlídači vinic, 

aby dozrály hrozny. 

Stále jsou ve vašich domovech rohož a dveře, 

zahraďte větrům cestu k dětem, 

aby nemluvňata spala. 

Vítr je strašně studený. Zavřete dveře. 163 

 

5.4 Obrazy zúfalstva a beznádeje 
 

Z povahy palestínskeho problému logicky vyplýva, že aj taký odhodlaný 

a vytrvalý básnik, akým je Maḥmúd Darwíš, pociťuje častokrát zúfalstvo a beznádej 

svojho života a bezvýchodiskovosť situácie, v ktorej je uväznený. Tieto pocity sa 

odrážajú aj v jeho dielach. 

Oproti citovanej básni Lekce z kámasutry z podkapitoly o nádeji, kde básnik 

vytrvalo čakal na svoju milú, v básni Sen, co to je? cítime autorovo zúfalstvo 

z nemožnosti dosiahnuť to, po čom tak veľmi túži. Palestína sama mu odkazuje, aby na 

ňu viac nečakal: 

Co to je? 

Nelze to uchopit ani se toho dotknout 

a nepodává ruku toužícím, rozpačitým. 

... 

a říká mi: na mě nečekej,  

jestliže toužíš po mé návštěvě, 

na mě nečekej.164 
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 V inej básni s názvom Oslava vysokého tieňa cíti autor beznádej počas 

izraelského útoku a obliehania Bejrútu v roku 1982, kde sa v tom čase sám nachádzal. 

Jeho zúfalstvo je umocnené stále ďalšími a ďalšími porážkami Palestíncov, dokonca 

mimo ich vlasti: 

Tieto národy prechádzajú okolo nás 

a varia si kvety v našej krvi. 

... 

Aj tá púšť okolo nás je čoraz väčšia. 

Púšť, čo na nás dolieha zo všetkých strán. 

Púšť, čo k nám prichádza, aby pohltila báseň i meč. 

Stratíme sa azda v slovách, 

čo nás vysvetľujú a čo sa nám podobajú? 

A je otázka...či vôbec dokážeme zomrieť  

v našom bezútešnom modro-čiernom narodení?165 

Zúfalstvo v tejto situácii  umocnené zradou zo strany ostatných arabských 

štátov, ktoré sa za Palestíncov v Libanone nepostavili, považuje Maḥmúd Darwíš za tak 

neznesiteľné, že si dokonca od Shakespeara prepožičiava Hamletovu legendárnu 

otázku: 

Odišli tí, ktorých ľúbiš. Odišli. 

Byť? 

Alebo nebyť? 

Spadla maska z masky a tá maska zasa len z masky. 

Spadla maska. 

A niet nikoho. 

Si len sám v tomto priestore otvorenom pre nepriateľov 

a pre zabudnutie.166 

 

5.5 Maḥmúd Darwíš ako kronikár palestínskeho národa 
 

Okrem už spomínaného obliehania Bejrútu venoval Maḥmúd Darwíš vo svojich 

dielach veľkú pozornosť aj iným historickým udalostiam, ktoré sprevádzali jeho život 
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od detstva až do smrti, a ktoré významne ovplyvnili životy všetkých Palestíncov. 

Darwíš tým na seba prevzal úlohu ochrancu minulosti palestínskej spoločnosti a 

literárnou tvorbou prinášal svedectvo utrpenia svojho národa. Stal sa zároveň akýmsi 

archívom poskytujúcim alternatívu k zahraničným, najmä izraelským dokumentom, 

keďže napríklad oficiálne záznamy z vojny v roku 1948 o palestínskych civilných 

obetiach sa vôbec nezachovali.167 V diele Pamäť pre zabudnutie z roku 1987 si 

vylíčením udalosti obliehania Bejrútu odpovedá na vlastnú otázku: „Kto iný by 

v opačnom prípade napísal históriu spodiny, históriu machu?“168 Na inom mieste 

Darwíš konštatuje, že hoci úloha básnika ako objektívneho svedka kvôli používaniu 

televíznych kamier v poslednej dobe upadla, jeho poslaním je aj naďalej zachytávať 

a sprostredkovávať to, čo objektívu kamery unikne.169 

Z tohto dôvodu sa teda Darwíš rozhodol zachytiť vo svojich dielach historické 

udalosti počnúc vznikom Štátu Izrael v roku 1948, cez trojstrannú agresiu v roku 1956 

a masaker v arabskej dedinke Kafr Qásim, 6-dňovú vojnu z roku 1967, čierny 

september 1970, útoky na Arabov v Libanone v roku 1973, masaker v palestínskom 

utečeneckom tábore Tall az-Zaᶜtar v roku 1976, spomínaný útok na Bejrút v roku 1982 

a súvisiaci masaker ďalších palestínskych utečeneckých táborov Sabra a Šatíla, 

podpísanie Mierovej dohody z Osla v roku 1993, izraelský útok na Rámalláh z roku 

2002 a mnohé ďalšie.  

Z Darwíšovych diel preložených do slovenského a českého jazyka je prozaická 

zbierka Deník všedního smutku najpodrobnejšou kronikou udalostí palestínskej 

spoločnosti i osobného života autora, pretože prostredníctvom retrospektívnych 

spomienok a príbehov dôsledne mapuje obdobie v rozmedzí rokov 1948 až 1973. 

Ďalším významným historickým dokumentom je báseň Oslava vysokého tieňa, ktorá 

zachytáva pocity a nálady Palestíncov počas izraelského útoku na Bejrút, kde bolo 

v tom čase sídlo Organizácie za oslobodenie Palestíny. Z knihy Přicházím do stínu 

tvých očí je najpozoruhodnejším dokladom historickej udalosti báseň Stav obležení, 

ktorá sa venuje izraelskému útoku na Rámalláh v roku 2002. 

Prvým veľkým šokom pre Darwíša aj ostatných Palestíncov bol vznik Štátu 

Izrael, po ktorom nasledovalo zrovnanie mnohých palestínskych dedín so zemou. Medzi 

                                                             
167 Ammiel Alcalay, „Israel´s five poem war,“ The Nation (2000), 30. 
168 Dhillon, „Subaltern voices and perspectives: The poetry of Mahmoud Darwish,“ 60-61. 
169 Shatz, “A Love Story Between an Arab Poet and His Land. An Interview With Mahmud Darwish,“ 77. 
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nimi bola aj rodná dedinka Maḥmúda Darwíša - al-Birwe. Hoci bola al-Birwe vymazaná 

z mapy, v jeho pamäti zostala neporušená ako ilúzia strateného raja.170 Na svoje prvé 

pocity z nočného „výletu“ do Libanonu si Darwíš spomína nasledovne: 

- Tenkrát jsme žili jako na výletě. Dědeček nosil velký měšec s pěnězi a my jsme 

s ním vandrovali do Libanonu. Vodil nás k jabloním, abychom si natrhali se stromů 

ovoce. A každý týden nás bral do Bejrútu. Bylo to po Akce první město, jaké sám 

kdy v životě poznal. To ještě nebylo vyhnanství, ale spíše výlet, prostě cestování. 

Čekali jsme, že arabská vojska zvítězí během několika příštích týdnů nad 

dobyvateli a my se zase vrátíme do al-Barvy.171 

Realita však bola iná a krutý návrat späť do vlasti ako „palestínsky utečenec v 

Palestíne“ ho poznamenal na celý život. Už nikdy viac nebol tým bezstarostným 

dieťaťom, ako predtým:  

Když jsem byl malý 

a hezký 

růže byla mým domovem 

a pramen mým mořem. 

Růže se stala ranou 

a pramen žízní.172 

Osud sýrskych utečencov z Golanských výšin počas šesťdňovej vojny v roku 

1967 priblížil Darwíš rozhovorom sýrskych a palestínskych zajatcov vo väzení. Ich 

pokus o návrat do vlasti je paralelou návratu Darwíšovej rodiny do Palestíny:  

- A co vás sem přivedlo, přátelé ze Sýrie? Kolikrát jsme si přáli přivítat vás u nás 

doma a ne ve vězení. 

- Zatkli nás na cestě z Damašku do Kunejtry a obvinili nás, že jsme protizákonní 

vetřelci. 

- Každý návrat tu kvalifikují jako vetřelectví. Takový je úděl Arabů.  

- … a také řekli, že jsme se vrátili provádět špionáž. 

- Špionáž ve vlastních domech a na vinicích? 

- Tak nějak.173 

                                                             
170 Akash, Forché, “Unfortunately, It Was Paradise,“ xvi. 
171 Kropáček, Deník všedního smutku,  12. 
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Báseň Oslava vysokého tieňa začína veršom: 

More nového septembra. Naša jeseň už je predo dvermi.174 

Darwíš tu spája dohromady dve tragické udalosti, ktoré postihli Organizáciu za 

oslobodenie Palestíny. Tzv. čierny september označuje krvavý konflikt, ktorý sa odohral 

v septembri roku 1970 medzi jordánskou armádou a palestínskymi ozbrojencami 

a členmi OOP, a ktorý vyústil do vyhostenia sídla OOP do libanonského Bejrútu.175 

O pár rokov neskôr došlo k veľmi podobnej udalosti, ktorú Darwíš pomenoval novým 

septembrom. Izraelská armáda počas Libanonskej občianskej vojny v roku 1982 

zaútočila na Bejrút a sídlo OOP bolo opäť vyhnané, tentokrát do Tuniska.176 

Celá báseň sa nesie v nahnevanom, ba až zúrivom tóne a je z nej jasne cítiť, že 

Darwíš už po toľkých sklamaniach a prehrách stráca nervy a trpezlivosť: 

Bejrút – Nie! 

Možno stratím tento svet...áno, nech! 

Možno stratím aj slová... 

Teraz však vravím: Nie! 

Bejrút je posledným výstrelom – Nie! 

Je tým, čo zvýšilo zo vzduchu zeme – Nie! 

Je tým, čo zostalo z náreku ducha – Nie! 

Bejrút – Nie!177 

Nevie sa stotožniť s ďalšou výhrou Izraela, a tak vyzýva všetkých Palestíncov, aby 

pozbierali všetky svoje sily a neprestávali bojovať: 

Pozbieraj, čo z teba zostalo, a mňa použi ako rameno 

tu na týchto rumoviskách. 

Zober si môj ohnivý slovník 

a zvíťaz! 

Zvíťaz v ruži sĺz a suchého chleba, čo ti hádžu. 

Bosý a nahý. 

Len zvíťaz na samom konci dejín. 178 

                                                             
174 Drozdík, Oslava vyského tieňa, 10. 
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Dôležitým prvkom v básni je taktiež hrdinstvo bojujúceho palestínskeho ľudu: 

Sám bránim steny, čo mi nepatria. 

Sám bránim vzduch, čo mi nepatrí. 

Sám stojím na streche tohto mesta....179 

Toto hrdinstvo stavia Darwíš do protikladu so zradou ostatných arabských štátov, ktoré 

neprišli Palestíncom na pomoc: 

Si len sám v tomto priestore otvorenom pre nepriateľov 

a pre zabudnutie. 

Nie...niet nikoho. 

Spadla maska. 

Arabi poslúchli svojich cisárov. 

Arabi zapredali svoje duše. 

Arabi...sa vytratili. 

Spadla maska. 

A Alah poznamenal tvojím morským menom 

biblický týždeň stvorenia 

a navždy odišiel na odpočinok.180 

V básni Oslava vysokého tieňa básnik spomína aj na masaker v utečeneckom 

tábore Sabrá, počas ktorého libanonskí falangisti povraždili zhruba päťsto palestínskych 

utečencov.181 

Sabrá, to sú zvyšky dlane na mŕtvom tele padlého, 

ktoré sa rozlúčili so svojimi rytiermi a so svojím časom. 

Sabrá sa oddala spánku, pretože bola unavená 

a pretože Arabi ju odhodili kdesi dozadu za seba...182 

V knihe Pamäť pre zabudnutie, ktorú Darwíš rovnako venoval jednému dňu 

izraelského obliehania Bejrútu, popísal palestínsku prehru v Libanone za menšie zlo. 

Víťazstvo Palestíncov by vraj bolo katastrofou. V jednom z neskorších interview toto 

                                                             
179 ibid., 15. 
180 Drozdík, Oslava vyského tieňa, 20. 
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svoje tvrdenie vysvetlil: „Ak by sme vyhrali, okupovali by sme Libanon, a toto víťazstvo 

by bolo horšie ako prehra. Nie sme oprávnení stať sa okupantmi“183 

Ďalšou spomínanou udalosťou, ktorej Maḥmúd Darwíš venoval celú báseň 

s názvom Stav obležení, bol izraelský útok na Rámalláh v roku 2002. Pri popise tejto 

udalosti siaha Darwíš do gréckej mytológie a vypožičiava si Homérov príbeh Odysea. 

Padnutie Tróje do rúk Grékov je ďalšou Darwíšovou šikovnou analógiou: 

Zde, 

není žádná Homérova Odyssea pro nic... 

mýty klepou na naše dveře, 

když je potřebujeme. 

Žádná Homérova Odyssea ničeho... 

zde, 

generál zkoumá spící stát 

pod troskami nastávající Tróje.  

Dôvodom, prečo Darwíš prepája udalosti z palestínskej histórie so všeobecne 

známymi mýtmi alebo obdobnými historickými momentmi je jeho snaha poukázať na 

to, že palestínsky boj nie je osamelým zápasom malej skupiny ľudí, ale je to 

univerzálny boj, boj celého sveta.184 

 

5.6 Identita a vnímanie seba samého  
 

O tom, že na seba Maḥmúd Darwíš prevzal úlohu kronikára udalostí 

palestínskych dejín už bola zmienka. V jeho literárnej tvorbe ale nachádzame aj iné 

identity, ktoré si Darwíš prideľuje v snahe zaplniť prázdnu kolónku „Národnosť“ vo 

svojom pase či občianskom preukaze. Táto potreba vymýšľať si nové identity vyvstala 

u básnika po tom, čo mu po návrate do vlasti v roku 1949 odmietol novovzniknutý štát 

uznať štátnu príslušnosť. Najostrejšou literárnou reakciou na túto skutočnosť je 

autorova najznámejšia báseň Občiansky preukaz z jeho raného, rebelského obdobia. 

Podľa Darwíša ide údajne o preklad skutočného rozhovoru, ktorý sa odohral medzi ním 

a izraelským úradníkom v hebrejčine. Darwíš tu prezentuje všetkých utláčaných 
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vyvlastnených Palestíncov, ktorým Izrael stále odmieta prideliť občianstvo a úradník 

zas stelesňuje utláčateľský židovsko-izraelský kolektív.185 Autor zdôrazňuje svoju 

zakorenenosť vo vlasti a pýši sa svojím roľníckym pôvodom: 

Píš! 

Som Arab. 

Som meno bez titulu 

pevne zakotvené v krajine. 

Všetko v nej pulzuje záchvatom zúrivosti. 

Zapustil som korene 

pred zrodením času. 

Prv ako sa stačili otvoriť veky. 

Prv ako cyprusy a olivy. 

Prv ako narástla tráva. 

Môj otec pochádza z rodiny oráča 

a nie z rodu urodzených pánov. 

Aj môj dedo bol roľník 

bez hodnosti a rodokmeňa.186 

V úvode Deníku všedního smutku Darwíš popisuje ponižujúci zážitok zo svojej 

prvej cesty do Francúzska, kde ho polícia do krajiny odmietla pustiť: 

Osud na tebe dlouho naléhal, abys mu určil směr. A tvá totožnost, zatemnělá na 

papíře a zářivě jasná v srdci, tě žádala, abys mezi oběma polohami zjednal soulad. 

Jako bys od samého počátku jedním rázem dospíval k této otázce: kdo jsi? 

Francouzská policie nemohla přece pochopit, co nechápe ani policie v Izraeli. 

Cestovní doklad uvádí, že jsi nejasné národnosti, a zbytečně úředníku francouzské 

bezpečnosti vysvětluješ, co vlastně to všechno znamená.187 

Na inom mieste o tomto incidente píše: 

Francúzske letisko bolo preplnené 

tovarmi  a ľuďmi. 

Všetky tovary boli legálne 

okrem môjho tela.188 
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  V dôsledku vzniku cudzieho štátu na území jeho vlasti, vyvlastnenia, 

nepriznania štátnej príslušnosti a dlhoročného exilu Darwíš cíti, že jeho identita je 

hlboko narušená a postupom času sám seba začne vnímať ako akéhosi „prítomného-

neprítomného“. „Cítim sa ako cudzinec....Niečo mi chýba a to ma bolí najviac. Cítim sa 

ako turista, ale bez práv turistu. Tento pocit byť ako návštevník je zničujúci.“189 

V Darwíšovej literárnej tvorbe sa táto rozpoltenosť a odcudzenosť seba samého najviac 

prejavuje v básni Jako bych se radoval: 

Jako bych se radoval: Vrátil jsem se. 

Zvonil jsem na zvonek u dvěří více než jedenkrát, 

a čekal jsem... 

... 

Vzpoměl jsem si, že klíče od svého bytu mám s sebou. 

Sám sobě jsem se omlouval: Zapoměl jsem na tebe, tak vstup. 

Vstoupili jsme. Ve svém bytě jsem hostem i hostitelem. 

Hleděl jsem na celý obsah prázdnoty, 

nenašel jsem ani žádnou stopu po sobě. 

Nenašel jsem ani podobu v zrcadlech.190 

Aby sa vyrovnal so stratou seba samého a svojej identity, vyberá si Darwíš za 

novú identitu jazyk: 

Kto som? To je otázka, ktorú sa pýtajú ostatní, avšak nemá odpoveď. 

Som môj jazyk, som óda, dve ódy, desať. Toto je môj jazyk. 

Ja som môj jazyk.191 

 V jednom z rozhovorov raz Darwíš povedal: „Som nič, len moja poézia“.192 

Vtelenie sa do jazyka, poézie a úlohy básnika mu umožňuje vytvárať realitu, aká sa 

jemu aj jeho krajanom páči: 

Mým povoláním, strýčku, 

je do básní vkládat vlastní slova. 
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A odměna? 

Tvá spokojenost je má odměna.193 

 

...Neboť to, co píšeš a co říkáš, je pouhým zjevením, jazykovým vyjádřením snu. 

Jaký rozdíl může být z pohledu zákona medzi mlčenlivým a hlasitým snem? 

… 

Zatýkají tě, protože jsi spáchal trestný čin snu.194 

Písanie poézie dodáva Darwíšovi nádej na lepšiu budúcnosť a predstavuje cestu, 

most k stratenej Palestíne: 

Bratře v básni! 

Verše jsou mostem ke včerejšku i zítřku. 

… 

Řekl jsem: 

Co je poezie?...Co, konec konců, je? 

Řekl: Je to nejasný děj, 

poezie, kamaráde,  

je nevysvětlitelná nostalgie, 

jež činí z věcí přelud 

a z přeludů věc.195 

Při inej príležitosti identifikuje Darwíš sám seba s udalosťami, ktoré  negatívne 

poznamenali osud Palestíncov: 

- Kde máš tělo? 

- Pod šaty. 

- A jaké má hranice? 

- Data. Na jihu: 15. květen 1948. Na východě: listopad 1956. Na západě: 5. červen 

1967. A na severu: září 1970. To jsou hranice mého těla.196  
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 Arabista Yair Huri v článku  o Maḥmúdovi Darwíšovi Who am I without exile?: 

on Maḥmúd Darwísh´s later poetics of exile poukazuje na to, že aj exil sa postupom 

času stáva súčasťou Darwíšovho poetického „ja“:197 

Ohlédni se za sebou, 

abys našel sen, 

a jdi kamkoli na východ či na západ, 

jež umocní Tvé vyhnanství, 

a mě oddálí o krůček od mé postele, 

a od nebe mé smutné duše. 

Konec je sestrou začátku, 

tak jdi, nalezneš, co jsi tu zanechal 

při čekání na Tebe. 198 

 

5.7 Obraz Židov v dielach Maḥmúda Darwíša 
 

Dielo Maḥmúda Darwíša prekypuje mnohými zmienkami a narážkami na Židov, 

izraelskú vládu a armádu, aj na izraelské náboženské texty. Vzhľadom k situácii je 

pochopiteľné, že väčšina týchto zmienok nesie negatívne konotácie:  

Okradli ma o vinice mojich dedov 

a o zem, čo som obrábal 

ja a všetky moje deti. 

A nenechali nám...ani mojim vnukom... 

nič, len tieto kamene... 

A či nám aj tieto zhabe vaša vláda, 

ako sa povráva? 199 

Mnohé narážky na židov majú dokonca nenávistný tón: 

V tvojom mene som zreval na nepriateľov: 

Keď zaspím, zožerte si moje mäso, červy! 

Z vajíčok mravcov sa orly nerodia... 
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a vajíčko zmije 

len hada vždy skrýva pod škrupinou. 200 

V inom prípade zas Darwíš židovské vraždenie ironizuje: 

Generál si totiž půjčil 

masku Proroka, aby plakal a ukradl obětem slzy: 

„Nepříteli drahý! Nechtěně jsem tě zabil, 

drahý nepříteli, rozčílil jsi mé tanky“.201 

Vzájomný vzťah medzi Palestíncami a Židmi Darwíš predkladá ako neustály boj 

a hádky o to, kto je obeť a kto má nárok nazývať sporné územie svojím domovom: 

Zabité, a neznámé. 

Jsou zapomenuté v zimní trávě 

na cestě 

mezi dvěma dlouhými příběhy 

o hrdinství a utrpení. 

„Já jsem oběť“. „Ne, já jsem jediná oběť“. 

Neřekly autorovi: 

„Není oběť, která by zabíjela druhou. 

V příběhu je vrah a oběť.“202 

V Palestíne podľa Darwíša rozhodne nie je miesto pre Židov aj Arabov súčasne, ak si 

obaja nárokujú nazývať ju svojou vlasťou: 

A v těchto chvílích se kříží slzy obou protivníků. Ty pláčeš pro ztracenou vlast 

a oni pro ty, kdo zahynuli v zápase za „vlast“, která se zrodila!203 

Uprchlíci vyhnaní nacismem našli svou vlast v Palestině. Kde však mají žít 

uprchlíci před sionismem...kde?204 

Na druhej strane Maḥmúd Darwíš nevytvára stereotypy. Snaží sa vnímať Židov 

nielen ako svojich nepriateľov, ale ako ľudské bytosti. Vychádza pri tom z dobrej 

                                                             
200 ibid., 59. 
201 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí, 44. 
202 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí.,  37. 
203 Kropáček, Deník všedního smutku,  29. 
204 ibid. 
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osobnej skúsenosti s niektorými židovskými priateľmi či kolegami. Na mnohých 

miestach ich dokonca humanizuje, za čo si vyslúžil kritiku svojich krajanov.205  

V básni Stav obležení sa Darwíš pokúša vytvoriť medzi okupovanými 

Palestíncami a židovskými vojakmi dialóg, v ktorom by dospeli k vzájomnému uznaniu 

ľudskosti:206 

Vy stojící na prazích, 

pojďte dál, 

vypijte s námi arabskou kávu 

(snad budete cítit, že jste lidé jako my). 

Vy stojící na prazích domů, 

vyjděte ven z našich jiter, 

věříme, že jsme lidé jako vy.207 

Vytváraním paralely medzi vraždením počas obliehania Bejrútu a holokaustom 

sa Darwíš snaží vyvolať v Židoch empatiu a poukázať na to, že hoci je rozdiel medzi 

týmito dvomi tragédiami v počte zabitých, druh zločinu je to rovnaký:208  

Bejrút v noci: 

z mŕtveho tela obete vychádza fašista 

a oblieka si kapitolu z talmudu: 

Zabíjaj, aby si ty mohol žiť! 

Dvadsať storočí čakal na chvíľu šialenstva.209 

V autobiografickej poviedke s názvom Milostný příběh Darwíš dokonca 

popisuje svoj ľúbostný vzťah s mladým židovským dievčaťom: 

Líbal jsem ji. A mezi polibky jsem hořel touhou a cítil, že se mi ztrácí, jestliže jí 

přestanu líbat třebas jen na okamžik. 

... 

Napřesrok byla válka. Znovu jsem se vrátil do cely a myslel jsem na ni. Co teď asi 

                                                             
205 Siddiq, “Significant but problematic others: Negotiating „Israelis“ in the Works of Mahmoud 
Darwish,“491. 
206 Dhillon, „Subaltern voices and perspectives: The poetry of Mahmoud Darwish,“ 48. 
207 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí., 52. 
208 Dhillon, „Subaltern voices and perspectives: The poetry of Mahmoud Darwish,“ 49. 
209 Drozdík, Oslava vyského tieňa, 24. 
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dělá? Je teď v Nablusu nebo v jiném městé spolu s ostatními dobyvateli? Má 

v rukou samopal? 210 

 

5.8 Obrazy troch monoteistických náboženstev  
 

Pri čítaní diel Maḥmúda Darwíša čitateľ neraz natrafí na zmienky z islamskej, 

kresťanskej či židovskej náboženskej tradície. Hoci Darwíš nikdy nerozprával o svojej 

islamskej (ani inej) viere, je pochopiteľné, že vzhľadom ku svojim koreňom v literárnej 

tvorbe často odkazuje na proroka Muḥammada, Korán či Boha: 

Já nejsem já v přítomnosti noci zázraků, 

ale přemýšlím...jediný Prorok Muhammad  

mluvil spisovnou arabštinou. 211 

 Aj napriek tomu, že prorok Muḥammad hovoril spisovnou arabčinou a Ježiš 

Kristus nie, zdá sa, že je Darwíšovi omnoho bližší a v dielach na neho odkazuje omnoho 

častejšie. Túto skutočnosť vysvetľuje slovami: „Je to preto, že o jednom z nich môžem 

slobodne rozprávať, zatiaľ čo u druhého sa cítim ako pod okom cenzúry.“212 

 Darwíš na mnohých miestach vo svojich básňach spomína Mesiáša a Máriu 

Magdalénu, zo Starého Zákona naráža často na Jozefa a jeho bratov, Abraháma, 

Ismaela, Šalamúna, Jóba, Kaina a Ábela, Sodomu a Gomoru a veľa ďalších prorokov a 

obrazov. Biblické námety možno najlepšie sledovať v jeho zbierke Posteľ neznámej 

ženy a v básni Pieseň piesní zo zbierky Milenec z Palestíny. Ako Darwíš sám zdôraznil, 

Bibliu a Tóru nevníma ako historické či náboženské texty, ale vidí v nich bohatý zdroj 

literárnej inšpirácie.213 

 Z diel preložených do českého a slovenského jazyka vidíme odrazy troch 

monoteistických náboženstiev na viacerých miestach. Báseň V Jeruzalémě spája rovno 

všetky tri dohromady a ukrižovanie Darwíša tu slúži ako paralela utrpenia Ježiša pre 

bolesti Palestíncov: 

                                                             
210 Kropáček, Deník všedního smutku, 38-39. 
211 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí.,  31. 
212 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí., 8. 
213 Mitri Raheb, Palestinian Identity in Relation to Time and Space. (CreateSpace Independent Publishing 
Platform, 2014), 89-91. 
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(V Jeruzalémě)...Neboť proroci tam mezi sebe dělí historii posvátného... 

Stoupají do nebe. 

Jak to, že se vypravěči neshodují v řeči světla o kameni? 

Slova rostou z prorockých úst Izaiáše 

jako tráva: 

„Jestli nevěříte, nebudete v bezpečí!“ 

Chodím, jako bych byl někto jiný 

a moje rána je růže, bílá, biblická 

a moje ruce jsou jako dva holubi na kříži, krouží a nesou Zemi.214 

  Ďalšou zaujímavou analógiou, ktorú Darwíš použil v básni Jsem Josef, otče můj, 

je pripodobnenie starozákonného príbehu o Jozefovi, ktorého zradili a zabili jeho vlastní 

bratia, ku skutočnému „príbehu“ o zrade Arabov voči Palestíncom: 

Otče můj, jsem Josef. Mí bratři, otče můj, mě nemají rádi, 

nechtějí mě mezi sebou, otče můj. 

Ty jsi mě pojmenoval Josef, 

a bratři mě svrhli do studny a obvinili vlka. 

I vlk je však milosrdnější než mí bratři...otče!215 

Na iných miestach sa zas stretávame s obrazom poslednej večere: 

Poslední večeře se prodlouží; prodlouží se přikázání  

poslední večeře. 

Otče, jenž jsi s námi! Buď k nám milosrdný 

a posečkej na nás, chvíli, Otče! 

A neodjímej nám kalich. 216 

Veľmi častou postavou v Darwíšovych básňach je tiež Adam, ktorého vyhodenie 

z raja symbolizuje vyhostenie Palestíncov z vlasti: 

Zde, 

není žádné „já“ 

zde, 

„Adam“ vzpomíná na svou hlínu.217 

                                                             
214 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí.,  31. 
215 ibid., 21. 
216 Kalak, Přicházím do stínu tvých očí.,  22. 
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6 ZÁVER 

Na základe uvedených textov sme mohli vidieť, že hoci Maḥmúd Darwíš zasvätil 

celú básnickú aj prozaickú tvorbu jedinému objektu, Palestíne, jeho nesmierny básnický 

talent mu umožnil vyťažiť z tak obmedzeného predmetu záujmu maximum. Ako 

rebelujúci básnik písal ostré básne odporu a vzdoru, ako ľúbostný básnik dokázal zase 

vyjadriť aj tie najjemnejšie city. Darwíšovo dielo ukrýva v na prvý pohľad 

autobiografických veršoch pocity, výpovede, nádeje, bolesti, vzdory a lásky celého 

palestínskeho ľudu. Zároveň však predkladá historické, náboženské a mytologické 

paralely a prirovnania, ktorými z palestínskeho problému robí problém univerzálny.  

Toto úprimné vyznanie jedného Palestínca za celý národ nenechá chladným 

žiadneho čitateľa. Okrem toho, že Darwíš prináša nádej a oporu svojim krajanom, 

zasluhuje sa takisto o predstavenie ich problému svetu, ktorý ho ako básnika 

bezpochyby veľmi oceňuje. Svedčí o tom i fakt, že jeho odkaz bol doposiaľ preložený 

do viac ako dvadsiatich jazykov a jeho diela boli ocenené mnohými literárnymi cenami.  

Maḥmúd Darwíš venoval boju za práva palestínskeho národa celý svoj život 

i kariéru, podstúpil mnohé obete a vytrpel si veľa bolesti. Po osobných skúsenostiach 

a sklamaniach z politického života pochopil, že za súčasných podmienok nie je možné 

dosiahnuť víťazstvo politickou cestou, a že jediná šanca, ako pomôcť palestínskemu 

ľudu je skrze svoju poéziu. Jeho život však skončil priskoro na to, aby tento boj dotiahol 

až do úspešného konca. Ako by tušil, že jeho srdce čoskoro nevydrží tú bolesť a pukne 

od žiaľu, poslednú báseň, ktorú prednášal verejne v júli 2008 s názvom Pripravený 

scenár uzavrel slovami: „Je na ďalšom básnikovi, aby nasledoval tento scenár až do 

jeho konca.“218 

  

                                                             
218 Khalidi, “Remembering Mahmud Darwish (1941-2008),“  74. 
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