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Abstrakt  

Ruská básnířka Marina Ivanovna Cvětajevová (1892 – 1941) je 

jednou z nejzajímavějších světových autorek první poloviny 20. 

století. Mezi vrcholné dílo její tvorby patří poéma Krysař. 

Cílem mé rigorózní práce bylo je poému doslovně přeložit a 

zpracovat k ní podrobný komentář. Překlad je určen pro 

slavisty, ale také pro širší veřejnost. Překlad má charakter 

návrhu a mohl by sloužit jako výchozí text pro případný další 

básnický překlad do češtiny. Záměrem komentáře je především 

poukázat na vztahy Krysaře Cvětajevové a možné zdroje 

inspirace texty jiných autorů nebo vlastními díly. Komentář 

dále vysvětluje pojmy specifické pro tvorbu Cvětajevové a její 

charakteristické poetické postupy. Komentář však prakticky 

neobsahuje interpretaci. Ta je použita pouze jako doplnění 

komentářů k jednotlivým částem, které jsou uváděny pro lepší 

pochopení originálního textu a překladu. První kapitoly 

pojednávají o historii vzniku, genezi poemy a o její recepci 

kritiky a spisovateli. Dále následují technické poznámky k 

přeloženému textu s vysvětlením specifik originálního textu, 

včetně syntaktických zvláštností M. Cvětajevové, které jsou 

vodítkem pro pochopení rytmiky díla. Pro lepší orientaci v 

přeloženém textu a eventuální srovnání s originálem je ruský 

text uváděn na dvojstraně s českým. Pro správné pochopení díla 

v kontextu celé tvorby M. Cvětajevové je třeba mít celkový 

přehled kulturně historických souvislostí a předkládaná práce 

se ho pokouší poskytnout. 

 

Klíčová slova: Cvetajevová, Krysař, poéma, geneze, recepce, 

komentář, překlad, ruština, čeština   
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Abstract  

Russian poet Marina Ivanovna Tsvetaeva (1892-1941) is one of 

the world’s most prominent authors of the early 20th century. 

The Pied Piper (Ratcatcher) is the magnum opus of her work. 

The aim of my thesis was to literally translate the poem and 

provide a detailed commentary on the poem. Translation is 

designed for the future Slavonic Studies, but also for the 

wider public.   The translation is a kind of proposal and 

could be used as the default text for a possible poetic 

translation of the poem into Czech. The intention of the 

commentary is to point out the relationships of the 

Tsvetaeva’s Pied Piper and possible sources of inspiration of 

the texts of other authors or her own original works. The 

commentary also explains the concepts specific to the creation 

of Tsvetaeva and her characteristic individual poetic methods. 

The commentary, however, provide, nearly no interpretation. It 

is used only as a supplementary comment on individual parts in 

order to enable better understanding of the original text and 

the translation. The first chapters deal with the history of 

the poem, its genesis, and reception by critics and writers. 

Followed by technical notes to the translated text, where a 

reader would find an explanation of the peculiarities of the 

original text, including syntactic difficulties, which are the 

clues to understanding the rhythm of the work. For better 

orientation in the translation is presented in mirror 

alternating the original Russian text and the translated Czech 

text. To better understand the work in the context of the 

entire work of M. Tsvetaeva it is necessary to obtain a 

general overview of the cultural and historical context. The 

thesis attempts to provide it.   

 

Keywords: Tsvetaeva, The Pied Piper, poem, genesis, reception, 

commentary, translation, Russian, Czech        
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ÚVOD 

 

 
Krysař (Крысолов) je jedno z hlavních děl Mariny 

Cvětajevové a může být pokládáno za její nejvýznamnější dílo 

vůbec. Básník Pavel Antokolskij hodnotí Krysaře M. Cvětajevové 

takto: «Вершиной ее зрелого творчества была, конечно, поэма 

Крысолов.»
1
 Platí to nejen pro dalekosáhlý poetický a kulturně-

kritický obsah, ale i pro formu, expresivní styl a mistrovské 

zvládnutí rytmu: «Упоительный ритм, который отпраздновал здесь 

одну из самых своих бесспорных побед.»
2
  

Slovní zásoba Krysaře je nebývale bohatá a mnohoznačná. 

Všimli si toho i její tehdejší partneři v rozhovorech, 

například její překladatel do češtiny František Kubka: 

„Mluvila moskevsky, vznešeně, ale naprosto přirozeně. Její 

slovník byl bohatý. Vedle řeči hovorové hýřil výrazy 

exkluzívní vzdělanosti i lidovými slovy, slůvky a obraty.”
3
  

Zatímco próza M. Cvětajevové je jasná a pro čtenáře 

snadno pochopitelná, její poezie vyžaduje velmi pozorné čtení 

a pro pochopení, dokonce i pro rodilého mluvčího, je obtížná. 

Přestože větší část poemy Krysař vznikla v Čechách, 

zůstává českému čtenáři prakticky neznámá. Složitost a 

specifika Krysaře M. Cvětajevové jsou zřejmě důvodem, proč 

poema není dosud přeložena do češtiny. 

Cílem mé rigorózní práce je poemu doslovně přeložit a 

zpracovat k ní podrobný komentář. 

Překlad je určen pro slavisty, ale také pro širší 

veřejnost, která nezná dokonale ruský jazyk. Překlad má 

charakter návrhu a mohl by sloužit jako výchozí text pro 

případný další básnický překlad do češtiny. 

Překlad má být co nejpřesnější, má sloužit jako pomůcka 

pro čtení poemy. I přes veškerou snahu se však některé pasáže 

                                                 
1 Новый мир 4, 1966, 218. 
2 Tamtéž, 219. 
3 F. Kubka, Hlasy od východu. Praha 1960,18. 
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podařilo přeložit pouze volně, protože doslovný překlad nebyl 

možný. 

Poněvadž je práce určena především slavistům, je 

předložený komentář rozsáhlejší a je nabídkou materiálu 

k dalším studiím. Záměrem komentáře je především poukázat na 

vztahy Krysaře Cvětajevové a možné zdroje inspirace texty 

jiných autorů nebo vlastními díly. Komentář dále vysvětluje 

pojmy specifické pro tvorbu Cvětajevové a její 

charakteristické poetické postupy. Komentář však prakticky 

neobsahuje interpretaci. Ta je použita pouze jako doplnění 

komentářů k jednotlivým částem, které jsou uváděny pro lepší 

pochopení originálního textu a překladu. 

První kapitoly pojednávají o historii vzniku, genezi 

poemy a o její recepci kritiky a spisovateli. Dále následují 

technické poznámky k přeloženému textu s vysvětlením specifik 

originálního textu, včetně syntaktických zvláštností M. 

Cvětajevové, které jsou vodítkem pro pochopení rytmiky díla. 

Rytmus se v mém překladu ztrácí. Některé pasáže, respektive 

smysl některých slov a výrazů, bohužel není možné přeložit do 

cizí řeči se všemi konotacemi. Pro lepší orientaci v 

přeloženém textu a eventuální srovnání s originálem je ruský 

text uváděn na dvojstraně s českým.  

V úvodu a komentáři jsou citáty v ruštině a jeden citát 

staroruského textu ponechány bez českého překladu. Citáty z 

německého, francouzského a anglického jazyka jsou mnou volně 

přeloženy do češtiny. Zdroje citátů jsou uváděny na každé 

straně pod čarou a jsou číslovány konsekutivně. Pro lepší 

orientaci v komentáři jsem použil číslování kapitol (římské 

číslice) a řádků (arabské číslice) u originálního i 

přeloženého textu. 

Značný rozsah předkládané práce je způsoben tím, že není 

možné přeložit dílo bez hlubších souvislostí jeho vzniku a 

vysvětlení pojmů, které jsou nezbytné pro jeho srozumitelnost. 

Pro správné pochopení díla v kontextu celé tvorby M. 

Cvětajevové je třeba mít celkový přehled kulturně historických 

souvislostí a předkládaná práce se ho pokouší poskytnout.  
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I. HISTORIE TEXTU A PRVNÍ RECEPCE KRYSAŘE 

 

 
Poema ruské básnířky Mariny Cvětajevové (1892-1941) 

vznikla roku 1925 během její emigrace v Čechách a ve Francii. 

Je to „lyricko-satirické” zpracování německé pověsti o Krysaři 

z Hamelnu. Hlavní postavou tohoto díla je krysař hrající na 

flétnu. 

 Postava Krysaře a motiv flétny postupně získaly pro 

Cvětajevovou symbolický význam. První narážku na postavu 

krysaře, který je obrazem básníka, nacházíme v básni Молитва 

(1909). První zmínku o motivu flétny - symbolu lyriky - lze 

nalézt v deníkovém zápisu Cvětajevové z července 1919: «Я 

стала писать пьесы – это пришло, как неизбежность, просто 

голос перерос стихи, слишком много вздоху в груди стало для 

флейты.»
4 

20. dubna 1923 odpovídá literárnímu kritikovi A. 

Bachrachovi:  

«Куда дальше? В Музыку, т.е. в конец?!» (...) нет! Из лирики 

(почти музыки) - в Эпос. Флейта, дав максимум, должна 

замолчать.»
5 
 

Z téhož roku pochází první deníkový záznam Cvětajevové k 

poemě  Krysař: «Мечта о Крысолове, небольшой поэме.»
6
 
 

Roku 1923 vyšlo také v Praze v druhém vydání prozaické 

dílo Viktora Dyka se stejnojmenným názvem Krysař. Dcera M. 

Cvětajevové a Sergeje Efrona Ariadna Efronová vzpomíná na 

rozhovor svých rodičů ve městě Moravská Třebová z prosince 

1923. Maloměšťácké poměry tohoto městečka Cvětajevová 

přirovnává ke všednímu životu obyvatel města Hamelnu, jež 

                                                 
4 М. Цветаева: Избранные произведения, под ред. А. Эфрон и А. Саакянц, М-

Л.,1965, 779; k motivu Krysaře a Flétny u Cvětajevové Srv.:M-L. Bott: 

Studien zu M. Cvetaevas Poem "Крысолов" Rattenfänger-und Kitež-Sage, v: M. 

Cvetaeva. Studien und Materialen, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 

3 (1981), 97-98. 
5 Новый мир 4 (1969), 192. 
6 М. Цветаева: Избранные произведения, под ред. А. Эфрон и А. Саакянц, М-

Л., 1965, 770.  
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získalo svůj věhlas až díky pověsti o krysaři. Zároveň 

básnířka poukazuje i na fakt, že malé provinční městečko se 

může stát známým díky slavné osobnosti či události, stejně 

jako se Výmar proslavil díky Goethemu (podrobněji viz poznámku 

k I/Titul a I/8-10 v komentáři). 

Cvětajevová zřejmě uvažovala o poetickém zpracování 

pověsti o krysaři již v této době, a to jak v rovině 

zmiňovaného vztahu Goetheho a Výmaru, tak i ve spojitosti s 

tématem básníka v exilu, který chápe pojem „exil” v jeho 

nejširším smyslu včetně osobních prožitků básnířky v emigraci. 

O historické události, která byla předlohou pověsti, 

bohužel neexistuje mnoho pramenů. Pro srovnání uvádím v 

textové příloze i jiná literární zpracování pověsti o krysaři. 

Na základě porovnání námětů se však zdá, že Krysař Cvětajevové 

je nejblíže baladě Karla Simrocka Der Rattenfänger.
7
 Kromě 

německé povídky by možným pramenem mohly být i ruské pověsti o 

neviditelném městě Kiteži. Kompozice a vývoj děje Krysaře 

Cvětajevové tuto domněnku potvrzují.  

Ke ztvárnění poemy Cvětajevová přistupuje 1. března 1925, 

kdy vzniká první celkový návrh Krysaře.
8 
Poemu píše a publikuje 

po kapitolách.  

Od dubna vychází pravidelně každý měsíc kapitola v 

pražském časopise ruské emigrace Воля России, jehož kulturní 

část vedl Mark Slonim.
9 

4. dubna 1925 se svěřuje Cvětajevová své přítelkyni O. E. 

Kolbasinové-Černovové: «Пишу вторую главу «Крысолова». Первая 

пойдет в Воле России. Лирическая сатира – на быт. Место 

                                                 
7 Srv. G. Wytrzens: Eine russische dichteriche Gestaltung der Sage vom 

Hamelner Rattenfänger, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 

Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte Bd. 395 (1981). 
8 Koncepty Cvětajevové ke Krysaři jsou na začátku komentáře. 
9 Крысолов Лирическая сатира. Город Гаммельн (Глава первая), Воля России 4 

(1925), 25-31 (191 veršů); Сны (Глава вторая), tamtéž, 5 (1925), 41-46 (172 

veršů); Напасть (Глава третья) tamtéž, 6 (1925), 37-48, 222 (346); Увод 

(Глава четвертая) tamtéž, 7-8 (1925), 38-56 (561); В ратуше (Глава пятая) 

tamtéž, 12 (1925), 20-35 (567); Детский рай (Глава шестая и последняя) 

tamtéž, 1 (1926), 60-70 (302 veršů). 
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действия в Германии. Старинная немецкая легенда такая – 

«Крысолов».
10
 

O pár dní později, 12. dubna 1925, jí také sděluje, komu 

chtěla poemu věnovat: «Генриха Гейне – нежно люблю – 

насмешливо люблю – мой союзник во всех высотах и низинах, если 

таковые есть. Ему посвящаю то, что сейчас пишу (первая глава в 

следующем Но. «Воли России») – с прелестной надписью, которую 

в «В.Р.» опускаю.»
11
  

19. července 1925 píše Cvětajevová B. Pasternakovi o své 

práci na nové poemě: «Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый 

месяц, не имею времени подумать, думает перо. Утром 5 минут 

(время присесть), среди дня - 10 минут, ночь моя, но ночью не 

могу, не умею.»
12
  

Po ukončení IV. kapitoly 7. července 1925 přerušuje 

Cvětajevová práci na Krysaři a píše esej Герой труда, jak 

vyplývá z dopisu ze 14. srpna 1925 adresovaného O. E. 

Kolbasinové-Černovové: «Кончаю воспоминания о Брюсове. 

«Крысолова» забросила (мой монархизм).»
13 

Ještě v průběhu práce na V. kapitole, kterou začala psát 

17. září 1925, čte román Les rois aveugles (Slepí králové 

1925) francouzského spisovatele Josepha Kessela o posledních 

Romanovcích v roce 1917 a 18. října 1925 píše O. E. 

Kolbasinové-Černovové:  «Тотчас же после «Крысолова»(oсталась 

одна глава) принимаюсь за статью о Кесселе. До того мой мир, 

что буду писать о нем, как о себе: с той же непреложностью и 

убедительностью.»
14
 

31. října 1925 opouští Cvětajevová se svou rodinou 

Československo a odjíždí do Francie. Tam v listopadu vzniká 

VI., poslední kapitola její poemy. 7. října 1925 píše české 

přítelkyni A. Teskové, že už Krysaře dopsala: «Не отрываясь, 

                                                 
10 М. Цветаева: Неизданные письма, под. ред. Г. и Н. Струве, Париж 1972, 

159. 

 
11 М. Цветаева: Неизданные письма, под. ред. Г. и Н. Струве, Париж 1972, 

163; srv. také poznámku k I/17-24 v komentáři. 
12 Tamtéž, 291-292. 
13 Tamtéž, 189. 
14 Tamtéž, 204. 
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дописывала к сроку две последние главы своей поэмы «Крысолов» 

(«Воля России»). (...) До 4-го декабря  (нынче 7-ое)писала и 

переписывала поэму.»
15
  

Jak vysoko si sama Cvětajevová tuto poemu cenila v rámci 

svých ostatních děl, vyplývá nepřímo z toho, co o ní píše ve 

svých esejích Поэт о критике (1926) a Наталья Гончарова 

(1929).
16
 

Vědomí výlučnosti této básnické skladby se retrospektivně  

ukazuje i ve dvou dopisech. Během sestavování svého archivu, 

který před návratem do Sovětského svazu v roce 1939 zanechává 

v Basileji, se Cvětajevová 25. května 1938 obrací na V. 

Morkovina s prosbou, aby jí poslal čísla časopisu Воля России, 

v nichž vyšly poemy Крысолов (1925/1926) a Поэма Лестницы 

(1926) a dodává: «За 1925 год отвечаю – всем существом.»
17
 

V jednom z posledních dopisů z jara 1941, který psala z 

Moskvy dceři internované v pracovním táboře, Cvětajevová 

kriticky vzpomíná na vznik Krysaře: «Вчера один (незнакомый 

мне) композитор – по радио – собственным голосом: «Эту оперу я 

должен написать очень быстро, потому что театр приступает к 

постановке уже тогда-то». Спросила мысленно: «А как Вы 

делаете, чтобы писать очень быстро? Написать – быстро? Разве 

Вы списываете?» (...) Писать каждый день. Да. Я это делаю всю 

(сознательную) жизнь. На авось. Авось да ---. Но от «каждый 

день» до: «написать быстро» (...) Откуда у него уверенность? 

Опыт? У меня тоже – опыт. Тот же «Крысолов» сданный в журнал и 

требовавший по главе в месяц. Но – разве я когда-нибудь знала, 

что допишу к сроку? Разве я знала – длину главы: когда глава 

кончится? Глава – вдруг – кончилась сама, на нужном ей слове 

(тогда слоге). На нужном вещи – слоге. Можно впадать в 

отчаянье, что так медленно, но от этого – до писать 

быстро...»
18
 

                                                 
15 М. Цветаева: Письма к А. Тесковой, Прага 1969, 35. 
16 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 224 и 331. 
17 Československá rusistika XI (1966) 3, 169. 
18 Новый мир (1969), 213. 
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O publikaci Krysaře v časopise Воля России se Cvětajevová 

vyjadřuje se směsí vděčnosti a ironie. 30. září 1925 píše O. 

E. Kolbasinové-Černovové: «Отъезд /в Париж/ решен. (...) Нет 

времени даже на переписку стихов. В свободные минуты – 

«Крысолов». Пишу предпоследнюю главу. Бедная «Воля России». 

Героизм поневоле или: „bonne mine au mauvals jeu” (что то же). 

Убеждена, что никто из редакторов его не читает, - «очередной 

Крысолов? В типографию!»
19
 

D. A. Šachovskému, vydavateli bruselského časopisu 

Благонамеренный, «Журнал русской литературной культуры» (Č. 1 

vychází v lednu/únoru 1926), píše 6. října 1925: «Не лучшим ли 

образцом благородной иронии будет явление моих стихов на 

страницах журнала с таким названием? То-есть: не подумает ли 

читатель, что над ним смеются? То-же, впрочем, испытывает и 

читатель революцонной «Воли России», читая моего «Крысолова».
20 

V dopise adresovaném svému dávnému příteli J. Ivaskovi 

shrnuje: «В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом 

опомнившись, изымают из обращения, почуяв не-свое: тамошнее! 

Содержание, будто «наше»,а голос – ихний. (...) И 

окончательное изгнание меня отовсюду, кроме эсеровской Воли 

России. Ей я многим обязана, ибо не уставали печатать 

месяцами! - самые непонятные для себя вещи: всего Крысолова (6 

месяцев), Поэму воздуха (...), и т.д. Но Воля России – ныне 

кончена.»
21 

A. V. Ejsner znal básně Cvětajevové již v pražském období 

a patřil ke spolupracovníkům časopisu Воля России. Během své 

emigrace v Paříži se osobně s Cvětajevovou seznámil.
22
 Jejího 

                                                 
19 М. Цветаева: Неизданные письма, под. ред. Г.и Н. Струве, Париж 1972, 199. 
20 Tamtéž, 342. 
21 Русский литературный архив, ed. by Д. Чижевский and M. Карпович, New York 

1956, 212. 
22 Dopisy Cvětajevové A.Teskové (Praha 1969) zmiňují A. V. Ejsnera jednou 

jako výtečného „pražského básníka” mezi mladší ruskou emigrací v Praze 

(17.března 1929, str.73), podruhé jako „молодой поэт Эйснер” 

(27.ledna.1932, str.99; srv.například báseň Надвигается осень. Желтые 

кусты... v čísle 49 časopisu Cовременные записки, Paříž 1932); dopis z 

8.dubna 1932 znovu mluví o snahách Ejsnera o vydání jiného rukopisu 

Cvětajevové: «Кончаю свою бесконечную статью «Искусство при свете совести», 

прерванную месяцами (...) переездом. Может быть пойдет в Современных 

Записках, об этом старается А. Эйснер, с которым я только недавно 

познакомилась и который мне решительно нравится (...) Лично – скромен, что 
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Krysaře si velmi vysoko cenil a v roce 1932 usiloval o 

samostatné vydání poemy, a dokonce inicioval finanční sbírku 

na její publikaci. Záměr se mu však bohužel nepodařilo 

uskutečnit.
23
 Z této doby zřejmě také pocházejí ilustrace A. 

Efronové ke Krysaři, o nichž se hovoří v komentáři k 

leningradskému vydání z roku 1979.
24
 

Poema zůstala v Sovětskému svazu dlouhou dobu takřka 

neznámou. K vydání Krysaře v SSSR došlo teprve v roce 1965 ve 

sbírce lyriky M. Cvětajevové. Výběrem byla pověřena dcera 

básnířky A. Efronová. Z ideologických důvodů však byla poema 

Krysař uvedena pouze ve značně zkrácené podobě.
25 

Ještě před vydáním zkrácené verze poemy byly v časopise 

Новый мир 3 (1965) publikovány kapitoly I a II. Uveřejněn byl 

pouze zlomek poemy bez bližšího kontextu. Celá poema by byla 

označena v té době za politicky nevyhovující a cenzura by ji 

zakázala publikovat. Tím by byla veřejnost o toto dílo 

ochuzena, a navíc by zřejmě sovětská veřejnost v této době 

Krysaře v celé jeho složitosti ani nebyla schopna přijmout: «В 

этих стихах, написанных Мариной Цветаевой в годы эмиграции, 

привлекает их резкая антибуржуазная направленность.»
26
 

Úprava textu z roku 1965 vydaná v knize Избранныe 

произведения byla opětovně otištěna v roce 1978 v Letchworth 

(Herts) v Anglii (Russian Titles for the Specialist č. 118) a 

také v roce 1979 v druhém menším sovětském výběru lyriky 

Cvětajevové (Стихотворения и поэмы, Ленинград 1979). V 

rozsáhlém dvousvazkovém pracovním vydání Cvětajevové 

(Сочинения в двух томах, Москва 1980) poema Krysař opět chybí. 

                                                                                                                                                         
дороже дорогого. Ко мне, неизвестно за что и почему, добр, всё пытается 

устроить мою рукопись.»(100). 
23 Srv. k tomu předmluvu E. N. Fedotova k vydání dopisů Cvětajevové G. P. 

Fedotovovi (1932-1933) v časopise Новый журнал (1961), 162; známost 

Fedotova s Cvětajevovou zprostředkoval A. V. Ejsner. 
24 «Видимо Цветаева хотела издать «Крысолова» отдельной книжкой , 

сохранились иллюстрации к поэме, сделанные ее дочерью Ариадной.» 

(M.Цветаева: Стихотворения и поэмы, Ленинград 1979, 555.) 
25 М. Цветаева: Избранные произведения, под. ред. А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва-Ленинград 1965,(vyšla hlavně z podnětu Еrenburga jako projev 

vděčnosti a ve snaze o rehabilitaci Cvětajevové v r. 1956); chybí tam 

celkově asi 265 veršů nejvyšší satiricko-symbolické roviny tématu krys v 

kapitole III a IV, srv. zde poznámka k III/176 a další. 
26 Tamtéž, 153. 
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Krysař Cvětajevové si jen s obtížemi hledal cílovou 

skupinu. Bylo to podmíněno způsobem a místem zveřejnění, ale i 

složitostí textu. Poema vycházela po částech v pražském 

měsíčníku s nízkým nákladem a také sama byla svou podstatou 

spíše určena náročnějšímu čtenáři. 

První veřejnou reakcí byla kladná recenze v časopise Воля 

России 6/7 (1926), kterou napsal kritik D. P. Svjatopolk-

Mirskij.
27
 Stejný autor ve svých dějinách literatury z roku 

1926
28
 věnoval Cvětajevové pouze krátkou kapitolu, která 

komentovala její básnictví pouze ve vztahu k poemě Царь-Девица 

(1922).
29
 

O něco později vychází jeho recenze na poemu Krysař, ve 

které uvádí, že nový styl tvorby básnířky je patrný již v její 

dřívější poemě Молодец (1922),
30
 která otevírá zcela novou 

tvůrčí etapu Cvětajevové. V recenzi D. P. Svjatopolk-Mirskij 

srovnává aktuální tvorbu Cvětajevové a Pasternaka a poukazuje 

na jejich nový styl v osobitosti jejich poetiky. Podle 

Mirského dochází k obratu v autorčině poetické řeči a stylu 

během práce na sbírce Ремесло (1923). Tato sbírka byla 

příznivci M. Cvětajevové přijata velmi chladně a jejímu novému 

stylu byla vyčítána „непонятность” a „надуманность”.31 

Kritik také upozorňuje na změnu postoje autorky vůči 

čtenářům. V závěru Mirskij uvádí následující souhrnnou 

charakteristiku poemy: «Несомненно, что «Крысолов» (...) не 

только изумительная по богатству и стройности словесная 

постройка, - это серьезная «политическая» (в самом широком 

смысле) и этическая сатира, которой еще может быть суждено 

сыграть свою роль в росте нашего общего сознания.» 
32
 

Nejdůležitějším momentem pro kladné přijetí Krysaře je 

kromě článku Mirského také komentář B. Pasternaka v dopisech 

                                                 
27 Na stranách 99-102, a znovu vydaných v: M. Cvetaeva. Studien und 

Materialen, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 3 (1981), 266-269. 
28 D. P. Svjatopolk-Mirskij: Contemporary Russian Literature, London/New 

York 1926. 
29 Srv. také D. S. Svjatopolk-Mirskij: Geschichte der russischen Literatur, 

München 1964, 445-446. 
30 Современные записки 27, Париж, 569-572. 
31 Воля России 6/7 (1926), 99. 
32 Tamtéž, 102. 
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Cvětajevové ze 14. června a 2. července 1926. Autorka mu 

poslala společně s dílem Поэма Конца (1924) opis poemy do 

Moskvy a tato četba Pasternaka velice zaujala: «Силы, двинутые 

тобою в вещь, страшно близки мне, и особенно в прошлом. Не 

прочти я Крысолова, я был бы спокойнее в своем компромиссном и 

ставшим уже естественным – пути.»
33
 

Pasternak komentuje na jedné straně „nelyričnost”34 této 

poemy - hranici mezi lyrikou a epikou, na druhé straně 

protiklad satiry a magie hudby.
35
 Nadále poukazuje na společný 

element: pohyb a rytmus Krysaře, který získává „takřka 

tělesnou” podobu.
36
  

Cvětajevová odpovídá ve svém dopise z 1. července 1926 

jen váhavě a zdrženlivě na Pasternakovo důkladné pojednání: 

«Знаешь, я долго не понимала твоего письма о «Крысолове», - 

дня два. Читаю – расплывается. (У нас разный словарь.) Когда 

перестала его читать, оно выяснилось, проступило, встало. 

Самое меткое, мне кажется, о разнообразии поэтической ткани, 

отвлекающей от фабулы. Очень верно о лейтмотиве. О 

вагнерианстве мне уже говорили музыканты. Да – всё верно, ни о 

чём не спорю. И о том, что я как-то докрикиваюсь, 

доскакиваюсь, докатываюсь до смысла, который затем овладевает 

мною на целый ряд строк. Прыжок с разбегом.»
37
 

 2. července 1926 pokračuje Pasternak ve svém komentáři 

ke Krysaři, který ho vytrhl z všedního dne. Krátká uveřejněná 

ukázka z tohoto dopisu se věnuje zejména kapitolám IV. a VI., 

ve kterých dominuje magie hudby: «Наилучшие главы: Увод и 

Детский рай... Почти исключительно... приходится говорить о 

ритме, о музыкальной характеристике действующих слагаемых, о 

лейтмотивах. Прерогативы ритма в Уводе и Детском рае почти 

                                                 
33 Вопросы литературы 4 (1978), 274, srv. také v úvodu dopisu: «Это 

барахтанье всего существа получившего толчок от твоей сложной, разноударной 

поэмы.» 
34 Tamtéž, 272; bohužel korespondence mezi Pasternakem a Cvětajevovou se 

úplně nedochovala a byla publikována neúplně, především druhý dopis 

Pasternaka o Krysaři z 2. července 1927 byl zveřejněn pouze jako krátký 

výňatek. 
35 Tamtéž, 274. 
36 Tamtéž, 276. 
37 М. Цветаева: Неизданные письма, под. ред. Г. и Н. Струве, Париж 1972, 

309. 
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предельны ... И ... живопись, живопись. Живопись и музыка ... 

Summa summarum: абсолютное, безраздельное господство ритма. 

Оно естественно вызвано характером сюжета. Предельно 

воплощенное в двух драматических главах, где творятся и 

показываются его чудеса, он распространяется и на другие 

главы, где ритм только лишается первого лица, остается же (в 

остальном) во всей силе и вызывает к существованию мысли, 

образы, повороты и переплетенья темы.»
38
 

S. Kirsanov shrnuje ve svém dopise E. Furmanovovi z roku 

1926 ohlas, jaký poema měla u svých nečetných čtenářů v 

Moskvě, takto: «Пастернак получил из Праги ее /Цветаевой/ две 

вещи – «Поэма Конца» и «Крысолов». По мнению Асеева, 

Пастернака, моему и других – это лучшее, что написано за лет 

пять. «Поэма Конца» – нечто совершенно гениальное, прости за 

восторженность! «Крысолов» – верх возможного мастерства.»
39 

K této souvislosti se váže i Pasternakovo vyjádření v 

dopise adresovaném básníku Rilkemu ze dne 21. dubna 1926, 

které by se mohlo vztahovat jak k dílu Поэма Конца, tak i ke 

Krysaři: „Denselben tag wie die Nachricht über Sie, erhielt 

ich auf den hiesigen Seitenwegen ein Poem, so wahr und echt 

geschrieben, wie hier in der USSR jetzt keiner von uns 

schreiben wird. Das war die zweite Erschütterung des Tages. 

Die Dichterin ist Marina Zwetajewa, eine Dichterin von Geburt, 

ein großes Talent (...). Sie lebt in der Emigration in Paris.” 

(„Tentýž den jako zprávu od Vás, jsem ve zdejším zapadákově 

obdržel poemu, která byla tak pravdivě a skutečně napsaná, jak 

ji teď v SSSR nikdo z nás nenapíše. To byl druhý otřes dne. 

Básnířkou je Marina Cvětajevová, básnířka od narození, velký 

talent(...). Žije v emigraci v Paříži.”)
40 

Kromě tohoto malého vybraného okruhu kritiků a básníků 

nenalezl však Krysař témeř žádnou další odezvu. Někdy se však 

tato poema setkala i s odmítnutím. Například kritik pařížského 

                                                 
38 М. Цветаева: Стихотворения и поэмы, Ленинград 1979, 556 (se zkráceními). 
39 Z А. Ефрон: Страницы воспоминаний, Париж 1979, 122. 
40 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 682. 
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deníku ruské emigrace Последние Новости, Michail Osorgin, k 

hodnocení poemy použil výraz «весьма музыкальная нелепость».41  

Je třeba také zmínit názor Maxima Gorkého na poemu 

Cvětajevové. Na podzim 1927, když její sestra byla krátce u 

Gorkého v Sorrentu na návštěvě, píše mu Cvětajevová děkovný 

dopis a dodává: «Посылаю Вам книги – что есть, может быть, 

достану для Вас цельного «Крысолова». Писать мне о них не 

нужно, так что примите это просто, как знак дружбы, просто – 

от сердца к сердцу.»
42
  

Bohužel však vyšla pouze Царь-Девица (1922) a Cvětajevová 

oznamuje ostatním pouze vydání své knihy После России: «Но 

скоро выходит моя книга «После России», т.е. все лирические 

стихи, написанные здесь, - вышлю. Если бы Вы каким-нибудь 

образом могли устроить ее доступ в Россию, было бы чудно 

(политики в ней никакой) – вещь вернулась бы в свое лоно. 

Здесь она никому не нужна, а в России меня еще помнят.»
43
  

Ve stejné době se u Gorkého za Cvětajevovou přimlouvá 

Pasternak: «В том узле лиц и фактов, которого Вы с таким 

великодушием этим летом коснулись, важно и близко мне огромное 

дарование Марины Цветаевой и ее несчастная, непосильно 

запутанная судьба. (...) роль же и участь (...) М. Цветаевой 

таковы, что если бы Вы спросили, что я собираюсь писать или 

делать, я бы ответил «все, что угодно, что может помочь ей и 

понять и вернуть России этого большого человека, может быть не 

сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее, обратно».
44
  

Gorkij si však tvoří svůj vlastní radikální názor na tuto 

poemu Cvětajevové (takže po posledním Pasternakově úsilí 

dochází po krátkou dobu k přerušení jejich korespondence); co 

se týče děl Поэма Конца a После России (zda dostal Krysaře, 

není doloženo), Gorkij píše 19. října 1927 Pasternakovi: «С 

Вашей высокой оценкой дарования Марины Цветаевой мне трудно 

согласиться. Талант ее мне кажется крикливым, даже - 

истерическим, словом она владеет плохо и ею, как А. Белым, 

                                                 
41 Последние Новости, 21. ledna 1926. 
42 Počátek srpna 1927, Новый мир 4 (1969), 200. 
43 4./7. října 1927, tamtéž. 
44 Литературное наследство 70 (1963), 300. 
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владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним 

бесчеловечно, всячески искажая его. Фонетика, это еще не 

музыка, а она думает: уже музыка.»
45
 

Gorkij Anastasii Cvětajevové v dopise z této doby píše: 

«Пастернака очень полюбил за «Детство Люверс». Чудесная книга! 

А стихи его - увы! – тяжело мне читать, тяжело старику! (..) И 

у сестры Вашей многого не понимаю, как не понимаю опьянения 

словами, вообще ни у кого.»
46
  

Ve svých vzpomínkách Кем была Марина Цветаева?, které 

vedle vzpomínek O. E. Kolbasinové-Černovové
47
 patří k tomu 

nejpozitivnějšímu, co bylo o Cvětajevové napsáno, věnuje poemě 

celou kapitolu N. A. Jeleněv. Význam motivu Krysaře u 

Cvětajevové hodnotí Jeleněv jako «счастливая находка 

эстетического и одновременно этического символа.»
48
  

Básník Pavel Antokolskij, který se přátelil s 

Cvětajevovou během její práce pro III. Studio Moskevského 

uměleckého divadla, se dokonce odvažuje po vydání poemy (1965) 

označit Krysaře za vrchol její zralé tvorby.
49 

V 80. letech 20. 

století zájem badatelů o dílo Cvětajevové silně vzrostl. 

Vznikly tak mimo jiné studie o Krysaři. Již S. Karlinský ve 

své rané pracovní biografii věnoval poemě celou kapitolu.
50 

Angažované interpretace Krysaře z jazykového, 

stylistického, literárního i kulturněhistorického pohledu 

poskytují práce G. Wytrzense, a to zejména integrace němčiny v 

díle Cvětajevové,
51
 slovní zásoba Krysaře,

52
 jakož i její 

literární a kulturně historický význam ve srovnání s 

                                                 
45 Литературное наследство 70 (1963), 301. 
46 А. И. Цветаева: Воспоминания, Москва 1971, 522; jako typický příklad 

negativní kritiky autorů starší generace uvádím pouze hodnocení Gorkého. 
47 Мосты 15 (1970), 311-317. 
48 Грани 39 (1958), 152. 
49 Новый мир 4 (1966), 218-219. 
50 S. Karlinsky: M. Cvetaeva. Her Life and Art, Berkeley/Los Angeles 1966, 

230-233. 
51 G. Wytrzens: Das Deutsche als Kunstmittel bei M. Cvetaeva, Wiener 

Slawistisches Jahrbuch 15 (1969), 59-70. 
52 G. Wytrzens: Zum Wortschatz des „Крысолов” der M. Cvetaeva, Wiener 

Slawistisches Almanach 1 (1978), 109-134, und 2 (1978), 145-176. 
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předchozími zpracováními pověsti o krysaři.
53
 Již zmíněný 

materiál bezpochyby podnítil další zkoumání. Poučnou analýzu 

poemy z hlediska vztahu „těla” – „duše” (Kapitola I, 81-97) 

obsahuje disertace A. M. Krotha.
54
 Je rovněž třeba zmínit 

motivickou studii A. Hansen-Löwe zabývající se pověstí o 

krysaři a jezeru Kitěž, která zřejmě byla jedním z námětů pro 

poemu Krysař.
55
 

V Čechách do současné doby neexistoval překlad poemy 

Krysař a také z tohoto důvodu tato poema nebyla v centru zájmu 

kritiky. Podle slov A. Hlaváčka byl zájem zaměřen převážně na 

posuzování jiných „pražských” poem Poema konce a Poema hory, 

které jsou již přeloženy.
56
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 G. Wytrzens: Eine russische dichterische Gestaltung der Sage vom Hamelner 

Rattenfänger, Österreichische akademie der Wissenschaften, Philosophisch-

historische Klasse, Sitzungsberichte, B. 395 (1981). 
54 A. M. Kroth: Dichotomy and  „разминовение” in the Work of M. Tsvetaeva, 

Ann Arbor 1978. 
55 Srv. Studien zu M. Cvetaevas „Крысолов” Rattenfänger-und Kitež-Sage, v: 

M. Cvetaeva. Studien und Materialen, Wiener Slawistischer Almanach, 

Sonderband 3 (1981), 97-98. 
56 A. Главачек: Пражский период творчества Марины Цветаевой (Поэма 

«Крысолов» в сопоставлении с одноимённым произведением Виктора Дыка) v: 

Дружба-3. Слово и образ художественной литературы, Москва, 2003, 111-119. 
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II. PODOBA TEXTU A PODNĚT K PŘEKLADU 

 

 
Podnětem k napsání mé diplomové práce byla skutečnost, že 

dosud neexistuje český překlad Krysaře Mariny Cvětajevové a 

poema je tedy českému čtenáři takřka neznámá. V průběhu práce 

jsem dospěl k rozhodnutí, že bude nutné nejen dílo přeložit do 

češtiny, ale rovněž k němu zpracovat komentář, s cílem 

poskytnout českému čtenáři co nejpřesnější výklad poemy. 

Protože je velice těžké získat přístup k asi třísetstránkovému 

korpusu návrhu a textových variant Krysaře, který lze nalézt 

ve fondu Cvětajevové moskevského CGALI, rozhodl jsme se pro 

překlad použít vydání Krysaře Vídeňského Slavistického 

Almanachu z roku 1982 připraveného pod redakcí Marie-Luisy 

Bott (Marina Cvetaeva Крысолов, Der Rattenfänger, Wiener 

Slawistischer Almanach, Sonderband 7). Toto vydání čerpalo 

z první tištěné podoby Krysaře, která byla publikována v 

časopise Воля России 1925/1926. Tato verze sice obsahuje 

chyby, ale je označována za nejkompletnější přístupné vydání. 

V 6. čísle časopisu Воля России (1925) měla Cvětajevová 

možnost provést korektury dosud vyšlých kapitol I-III.
57
 Text 

uvedený v časopisu Воля России je ve srovnání s textem ve 

svazku Избранные произведения z roku 1965 kompletnější, avšak 

v tomto vydání se objevují i verše, které byly v pražském 

vydání omylem vynechány (II/141 a II/162-165, viz k tomu 

poznámky v komentáři). 

Nesrovnalosti v interpunkci, na níž závisí mnohdy smysl 

jednotlivých částí textu Krysaře, bylo třeba porovnat 

s leningradským vydáním z roku 1979. Protože se však v tomto 

výtisku opakují i tiskové chyby z moskevského vydání z roku 

1965,
58
 bylo zapotřebí porovnat text ještě s dalším vydáním. 

                                                 
57 Воля России 6 (1925), 222. 
58 Tak za „зá версту обошли б! ”, IV/103; „в черноте”, V/274; „дольний”, 

V/417; „так из”, V/490; a „легче”, V/564. 
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Poslední nejistoty a nejasnosti okolo ruského originálu 

vyřešil svazek IV newyorského vydání Cvětajevové, kde byl pro 

tisk Krysaře použit exemplář první edice v časopisu Воля 

России, který básnířka vlastnoručně opravila a jenž pochází z 

basilejského archivu.  

Tento text byl po dlouhou dobu platným vydáním.
59
  

Ke způsobu zpracování českého překladu uvádím následující 

krátké poznámky: 

Pasáže psané v originále latinkou (především německá 

slova, vedle francouzského „ça ira!” a italského „tempi 

passati!” a „dolce”) jsou v českém textu uvedeny kurzívou. 

Náboženské pojmy jsou psány velkými písmeny na začátku v 

souladu s předrevolučním způsobem psaní (například: Господний, 

Библия, Тора, Рождество atd.).  

Mezitituly jsou v textu psány proloženě.  

Vlastní poznámky Cvětajevové k textu se objevují, stejně 

jako v časopise Воля России, vždy jako poznámka na konci 

strany. 

V časopise Воля России je patrné individuální strofické 

ztvárnění, které Cvětajevová použila. Každá sloka končí na 

konci stránky a strofická souvislost se netrhá přechodem na 

další stranu. 

Pomlčkou na začátku řádku verše (v ruštině obvyklý znak 

pro začátek přímé řeči) Cvětajevová označila individuální 

vnitřní řeč (především v kapitole IV a V). Výslovně tak uvádí 

příslušné hovořící osoby, zatímco přímou řeč blíže 

nespecifikovaných jednotlivců z „Masse” označuje pouze 

předsazenou pomlčkou.  

Spojovník v ruském textu je typický rys Cvětajevové a 

zdůrazňuje melodičnost
60
 verše. V českém textu je rovněž 

                                                 
59 Srv. М. Цветаева: Стихотворения и поэмы в пяти томах. Составление и 

подготовка текста А. Сумеркина, New York 1980-1990 (Russica Publishers). 
60 Srv. k tomu Cvětajevová v eseji Мать и музыка (1935); «Когда я потом, 

вынужденная необходимостью своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова 

на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это, годами, 

ругали, а редкие – хвалили (и те и другие за «современность») и я ничего не 

умела сказать, кроме: «так нужно», я вдруг однажды глазами увидела те, 

младенчества своего, романсные тексты в сплошных законных тире – и 

почувствовала себя омытой: всей музыкой от всякой «современности»: омытой, 
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začleněn (přestože počet slabik není většinou stejný a 

rytmické struktury v překladu se ztratily), aby se zdůraznilo, 

kde básník začíná „zpívat”. (Defis je třeba graficky odlišit 

od pomlčky.) 

Co se týče interpunkce, překlad sleduje princip 

Cvětajevové, která písemně fixovaný text chápe především jako 

nejpřesnější pokyn pro jeho ústní realizaci (interpunkčním 

znaménkům je vrácena jejich původní rétorická funkce).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
поддержанной, подвержденной и узаконенной.» (М. Цветаева: Избранная проза в 

двух томах, составление и подготовка текста А. Сумеркина, New York 1979, 

182). 
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III. KE KOMENTÁŘI  

 

 
Pro lepší pochopení tak složitého díla, jakým je Krysař, 

jsem připravil komentář. Navíc se práce obrací především ke 

slavistům, a proto je komentář obsáhlejší. Rezignuje však na 

historické rozvržení jednotlivých metricko-rytmických struktur 

této polymetrické poemy. Komentáře jednotlivých meter a 

rytmických struktur, jejich vázanost na žánr, epochu a 

autorčin specifický výběr jsou již zpracovány v jiných 

materiálech
61
 Komentář nezaznamenává interpretaci slov jako „à 

jour”, „Tugenbund” apod.  

Komentář si všímá především textologických zvláštností 

(varianty tiskových podob, zkrácení ve vydání z roku 1965 

atd.), jakož i otázek překladu. Vysvětluje dále základní pojmy 

pro diskurs Cvětajevové jako „быт” nebo „сущность вещей”, 

které mají básnický význam, nebo klíčové metafory jako 

„комет”, „жид”, „чехолоненавистник”, „журавли”, „льды” atd. 

Vedle takovýchto komentářů pojmů stojí vysvětlení 

charakteristických poetických postupů, jako jsou parentetické 

vsuvky, rozdělení slabik, slovní hříčky, paronomasie, 

neologismy, nahrazení rýmových slov nebo jejich vynechání, 

slovní hádanky, variace na přísloví nebo frazeologismy, atd. 

 Záměrem komentáře je především ukázat vztahy v 

komplexním díle Cvětajevové, jakož i vztahy mezitextové.
62
. To 

poskytuje současně metodologický rámec pro komentář.  

                                                 
61 K tomu již existuje výzkum G. S. Smithe: Versification and Composition in 

M. Cvetaeva’s Переулочки (International Journal of Slavic Linguistics and 

Poetics XX (1975), 61-92), kde je zvláštní zájem věnován vazbám 

jednotlivých meter na určité motivy, případně tematické komplexy 

polymetrické básně. Pro polymetrii Krysaře nestačí zjistit jen sémantiku 

jednotlivých metricko-rytmických struktur příčnými vazbami uvnitř básně 

samotné, ale je nutné poukázat i na vazby s jinými díly Cvětajevové i 

dalších autorů, které mají citátový charakter. Pro další bádání v tomto 

směru je nutno zmínit práci M.Červenky: M. Červenka: Die Semantik des 

Metrums im Werk von J. V. Sládek, Wiener Slawistischer Almanach 8 (1981), 

159-185. 
62 Byly vybrány odkazy na takové texty a autory, jejichž vliv je v textu 

Cvětajevové patrný. 
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Koncepce M. Bachtina, kterou razil v polovině 20. let 20. 

století pro velkou epickou formu, román ruského realismu 

„dialogického slova”, chápe funkční text jakožto smysl 

konstitující interakci „cizí řeči”, tzn. prostřednictvím 

„citátů” evokuje spojitost s dalšími texty.
63
 Formu „aluzivního 

citátu” rozvedla později J. Kristeva v teorii „mezitextových 

vazeb”.
64
 V její práci pokračoval německý teoretik R. 

Lachmann,
65
 který rozšířil její teorii na díla lyricko-epického 

žánru, např. ruskou „поэму”. Takový přístup je používán 

zejména u představitelů akmeismu, k jejichž literárnímu 

programu patřila aluze na kulturu a dějiny v poetickém slově 

(jako výrazu „слово-память”).
66
 Tato metoda je použitelná a 

vhodná pro analýzu poemy Krysař Cvětajevové, avšak pro další 

autorčina lyrická díla se tato metoda příliš nehodí, protože 

v nich nacházíme méně četné aluze pro mezitextové studie 

(například svazek básní После России (1922-1925). V citované 

žánrové poetické poznámce týkající se A. Bachracha «из Лирики 

(почти музыки) – в Эпос», Cvětajevová pokračuje: «Это – 

разряжение гóлоса – в голосах, единого – в множествах. Чем на 

тысячу голосов выражать одну свою душу, я буду одним голосом 

выражать тысячу чужих, из которых каждая – тоже одна! То, чего 

не может один, могут – в одном – многие. Единство множества. 

Оркестр – тоже единство.»
67
 

                                                 
63 Srv. М. Бахтин: Поэтика Достоевского (1928), Москва, 1963. 
64 Srv. J. Kristeva: Semeiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969; 

toto: Le texte du roman, The Hague/Paris 1970. 
65 R. Lachmann: Text im text, Konstanzer Antrittsvorlesung 1981; toto: 

Intertextualität als Sinnkonstitution. A. Belyjs „Petersburg” und die 

„fremden Texte”, Vorlage zum symposium „Kommunikation”, Konstanz/Zagreb 

1978; se zde a jinde rozvinutou popisnou terminologií pracuje i článek 

„Intertextualität in der Lyrik (Zu Majakovskijs Ода революции)”, Wiener 

Slawistischer Almanach 5 (1980), 5-23; ve smyslu kritického úvodu do 

textové sémiotiky v literárně-sociologickém aspektu poukázáno v knize P. V. 

Zima: Textsoziologie, Stuttgart, 1980. 
66 Existují již početné analýzy mezitextových vazeb v lyrice A. Achmatovové 

nebo O. Mandelštama z okruhu K. Taranovského („подтекст”-studie) a z 

Tartuské školy; k tomu vznikla i práce:  R.Lachmann: Bachtins 

Dialogizitätskonzept und die akmeistitsche  Mythopoetik als Paradigma 

dialogisierter Lyrik (pro Poetik und Hermeneutik XI), která se zabývá 

aspektem „hlasu” a využívá ve svých teoriích již starší díla M. Bachtina a 

J. Kristevové. 
67 20.dubna 1923. Новый мир 4 (1969), 192. 
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„Mnohohlasnost”, kterou připisujeme žánru „эпос”, nacházíme 

v díle Cvětajevové v útvaru poemy, neboť tato forma obsahuje 

více epických prvků než obsahuje malá lyrická forma 

„стихотворениe”, v němž se „mnohohlasnost” nevyskytuje.  

Cvětajevová považuje Krysaře za velkou lyricko-epickou 

formu „поэма”. V Krysaři využívá jak mezitextovou rovinu, tak 

i existenci různých typů sociolektů,
68
 které vzájemně vytvářejí 

propojený celek, který svou formou připomíná dobře fungující 

orchestr. Dominuje v něm též satiricko-stylistický prvek, 

který společně s formami ironie a parodie dává přednost 

přítomnosti „cizí řeči”, kterou v kontextu evokuje a 

reflektuje. Se satirickým způsobem psaní tak souvisí zaměření 

na poznání jak objektu, na nějž autorka útočí, tak i na normu, 

z níž její útok vychází.
69
  

Existence a funkce básníka v každodenním světě je 

upevněna a posílena právě principem mezitextových vazeb. 

Intertextualitu využívá básník především k satirickému útoku 

na „prozaičnost” každodennosti. 

Evokované aluze mají velmi široký záběr, od autority 

Bible až k Pasternakovi. Autorčin charakteristický způsob 

psaní vytváří z poemy mozaiku samostatných částí, které teprve 

v celku poskytují ucelený obraz. Toto Pasternak nejprve 

označuje (ve srovnání s poemou Поэма Конца) za nedostatek 

estetického působení, aby tento postup nakonec vysoce ocenil.
70
 

Nejprve Pasternak využívá ve své analýze pojmy klasické 

estetiky, jako jsou „dokonalost” či „jednota”, ale později 

připouští neadekvátnost těchto měřítek vůči tak svébytnému 

dílu, jakým Krysař bezesporu je. «Крысолов кажется мне менее 

совершенным и более богатым, более волнующим в своей 

                                                 
68 Srv. P. V. Zima: Textsoziologie, Stuttgart, 1980, 73-74. 
69 Ke porozumění jsoucím základem satiry a psaní satiry srv. práci J. 

Brummack: Satire, v: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, 

Berlin/New York 1977, Bd. III, 601-614, a tentýž: Zu Begriff und Theorie 

der Satire, Deutsche Vierteljahresschrift 45 (1977), 275-377 
70 Srv. přívlastky: „pravý” a „skutečný” v dopise ze dne 12. dubna 1926, ve 

kterém Pasternak zasílá Rilkemu blíže neurčenou poemu Cvětajevové (М. 

Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Witrzens, München 1971, 

682. 
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неровности, более чреватым неожиданностями»;
71
 «поэтическое 

своеoбразие ткани так велико, что вероятно разрывает силу 

сцепления композиционного единства», ale: «сделанное (...) 

говорит языком потенции»”;
72
 «сколько бы я ни говорил о 

«Крысолове» как о законченном мире со своими качествами, 

постоянно будут нарастать кольца, типические для всякой 

потенции.»
73
 

Pasternaka oslovuje v této souvislosti také zvláštní 

čtenářský přístup: není to jako v případě díla Поэма Конца - 

dojem protichůdného přijetí díla při jeho první četbě. Není to 

„чистейшая восхищенность”, a neexistuje žádný 

„центростремительный заряд”, který by vtáhl čtenáře do poemy,
74
 

nýbrž je to opakované, odkrývaní vztahů během opětovného 

prohlubujícího čtení: „«Святополк-Мирский очень хорошо сказал 

o надобности многократного вчитыванья.»
75 

Musí-li mezitextová analýza obecně provést tři stupně – 

interpretaci, popis a určení funkce citátů v kontextu 

jednotlivých děl, omezuje se předložený komentář Krysaře v 

podstatě pouze na doložení mezitextových vztahů. Komentář 

obsahuje interpretaci citátů jen ojediněle. Zaměřuje se spíše 

na doslovnou konkrétní citaci. Dilematu mezi interpretací a 

komentováním si všímají i G. A. Levinton a I. P. Smirnov. 

Jejich studie k mezitextovým vazbám (intertextualitě) v cyklu 

A. Bloka На поле Куликовом, se především soustřeďuje na 

použití citátů z oblasti staroruské literatury a foklóru 

v textu; vede však od nutně neuspokojivého uvedení pouhých 

citátů přes jejich funkční určení k dešifrující interpretaci 

cyklu.
76
  

                                                 
71 Вопросы литературы 4 (1978), 272. 
72 Вопросы литературы 4 (1978), 273. 
73 Tamtéž, 274. 
74 Tamtéž, 273 
75 Вопросы литературы 4 (1978), 274. 
76 Srv.: Г. А. Левинтон, И.П. Смирнов: «На поле Куликовом» и памятники 

Куликовского цикла, в: Труды отдела древнерусской литературы пушкинского 

дома, т. XXXIII, Ленинград 1979, 72-95, tam 72: «Авторы не пытались 

исчерпывающе интерпретировать цикл, но разумеется, не могли совсем избежать 

интерпретации, определяя функции цитат в стихах Блока и прослеживая связи, 

которые объединяют «На поле Куликовом» c другими – поясняющими цикл и 

освещающим его источники – произведениями поэта.» 
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Stejně jako pro Blokův básnický cyklus platí i pro poemu 

Cvětajevové, že citáty, které jsou v něm evokovány, mají často 

polygenetický charakter, to znamená, že jeden a týž referenční 

signál v textu může vyvolat různé citáty. Zdůrazněním jednoho 

citátu vůči jinému, se zaměřuji pouze na dešifrování v jedné 

rovině, čímž může dojít k potlačení dalších významových pozic 

díla.
77
 

Teprve interpretace zdůrazní určité skryté významy díla a 

odhalí smysl určitých uzlových bodů kompozice. V Krysaři 

Cvětajevové lze vypozorovat, že tentýž autor může být ve svém 

díle různě interpretován.  

Tak například autorka využívá citáty Goetheho a Heineho, 

jak pro satirický útok, tak také pro výstavbu děje. Komentář 

zde postupuje tak, že zde vždy na nějakém místě stručně 

znázorňuje recepci citovaného autora Cvětajevovou a poukazuje 

na jeho uplatnění v Krysaři. Celkem zde můžeme rozlišit čtyři 

oblasti práce s citáty: 1) citáty biblické, 2) citáty z děl 

Goetheho a Heineho, 3) citáty z prací současníků Cvětajevové 

Majakovského a Pasternaka, 4) citáty vlastních starších děl. 

Kromě těchto zmíněných citátů se v Krysaři objevují zřídka i 

citáty Gogola, Dostojevského, Puškina, Gribojedova, Gorkého a 

také citáty z básní Annenského, Brjusova a Gumileva.  

Dešifrování citátů obsažených v Krysaři jsem v komentáři 

prováděl v podstatě třemi cestami: 1) citáty, které byly 

v poemě přesně vyznačeny (doslovné citáty nebo citáty 

poetického postupu, metafory atd.), 2) citáty, které 

postrádají přesné označení, ale dají se v textu rozšifrovat, 

                                                 
77 V konečných závěrech G. A. Levintona a I. P. Smirnovova: «Обнаруживаемые 

в цикле Блока цитаты полигенетичны по своей природе (...) Вот почему в ряде 

случаев нельзя отдать предпочтение одному источнику перед другим, и в 

дальнейшем нам нередко придется говорить лишь о возможном круге текстов, на 

которые ориентировался Блок», Г. А. Левинтон, И. П. Смирнов: «На поле 

Куликовом» и памятники Куликовского цикла, в: Труды отдела древнерусской 

литературы пушкинского дома, т. XXXIII, Ленинград 1979, 72-95, ukazuje na 

velké nebezpečí, už ne v textu samém, asociace odkazující na „citáty” 

(interpret jako svým způsobem opoždění ghost-writer autora). Důraz na 

dokazatelnost by měl v každém případě být prioritním. 
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3) vlastní výroky Cvětajevové citující předešlá díla či její 

korespondenci a deníkové záznamy. 

Sama Cvětajevová používá velké množství odkazů na 

poetické reflexe z dopisů a prozaických děl, jakož i z lyriky 

vzniklé před Krysařem.  

Práce na překladu poemy umožnila hlubší pochopení 

jednotlivých významových spojení a odhalila i skryté významy 

slov. Nejhůře se překládaly úseky textu, v nichž jsou použity 

parodie zkratkových slov sovětské doby, neologismy, slovní 

hříčky, paronomasie či věty s groteskním podtextem.  

Doufám, že komentář neoslabí to, co Cvětajevová 

považovala za klíčové pro čtenáře lyriky, tj. jeho vlastní 

spoluúčast «сотворчество»
78
: «Лучшие поэты (...) часто, беря 

эпиграф, не прославляют откуда, живописуя – не прославляют – 

кого, чтобы помимо исконной сокровенности любви и говорения 

вещи за себя, дать лучшему читателю эту – по себе – знаю! – 

несравненную радость: в сокрытии – открытия.».
79
  

V následující kapitole uvádím pro srovnání i jiná 

literární zpracování pověsti o krysaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Srv. Поэт о критике (1926) v: М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, 

составление и подготовка текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 237: 

«Чтение – прежде всего – сотворчество». 
79 Tamtéž, т. I, 351: История одного посвящения (1931). 
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IV. TEXTOVÁ PŘÍLOHA:  

 

 
1. BRÜDERN GRIMM: DIE KINDER ZU HAMELN  

 
Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann 

sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, bunten Tuch an, 

weshalb er  B u n d t i n g soll geheißen haben, und gab sich 

für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein 

gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu 

befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm 

einen bestimmten Lohn. Der Rattenfänger zog demnach ein 

Pfeifchen heraus und pfiff, da kamen alsobald die Ratten und 

Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um 

ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurück, ging er 

hinaus, und der ganze Haufen folgte ihm, und so führte er sie 

an die Weser; dort schürzte er seine Kleider und trat in das 

Wasser, worauf ihm alle die Tiere folgten und hineinstürzend 

ertranken.  

Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, 

reute sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten ihn dem 

Manne unter allerlei Ausflüchten, so daß er zornig und 

erbittert wegging. Am 26.Juni auf Johannis- und Paulitag, 

morgens früh in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen 

Angesichts, mit einem roten, wunderlichen Hut, und ließ seine 

Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten 

und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten 

Jahr an, in großer Anzahl gelaufen, worunter auch die schon 

erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm 

folgte ihm nach, und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er 

mit ihnen verschwand. Dies hatte ein Kindermädchen gesehen, 

welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachgezogen war, 

darnach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die 

Eltern liefen haufenweis vor alle Tore und suchten mit 

betrübtem Herzen ihre Kinder; die Mütter erhoben ein 

jämmerliches Schreien und Weinen. Von Stund an wurden Boten zu 

Wasser und Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkundigen, ob 

man die Kinder oder auch nur etliche gesehen, aber alles 

vergeblich. Es waren im ganzen hundertunddreißig verloren. 

Zwei sollen, wei einige sagen, sich verspätet und 

zurückgekommen sein, wovon aber eine blind, das andere stumm 

gewesen, also daß das blinde den Ort nicht hat zeigen können, 

aber wohl erzählen, wie sie dem Spielman gefolgt wären; Ein 

Knäblein war im Hemd mitgelaufen und kehrte um, seinen Rock zu 

holen, wodurch es dem Unglück entgangen; denn als es 

zurückkam, waren die andern schon in der Grube eines Hügels, 

die noch gezeigt wird, verschwunden.  

Die Straße, wodurch die Kinder zum Tor hinausgegangen, 

hieß nich in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts (wohl noch 
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heite) die  b u n g e – l o s e  (trommel-, tonlose, stille), 

weil kein Tanz darin geschehen noch Seitenspiel durfte gerührt 

werden. Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche gebracht 

ward, mußten die Spielleute über die Gasse hin stillschweigen. 

Der Berg bei Hameln, wo die Kinder verschwanden, heißt der 

Poppenberg, wo links und rechts zwei Steine in Kreuzform sind 

aufgerichtet worden. Einige sagen, die Kinder wären in eine 

Höhle geführt worden und in Siebenbürgen wieder 

herausgekommen. 

Die Bürger von Hameln haben die Begebenheit in ihr 

Stadtbuch einzeichnen lassen und pflegten in ihren 

Ausschreiben nach dem Verlust ihrer Kinder Jahr und Tag zu 

zählen. Nach Seyfried ist der 22. statt des 26.Juni im 

Stadtbuch angegeben. An dem Rathaus standen folgende Zeilen: 

 

 Im Jahr 1284 na Christi gebort 

 to Hamel worden uthgevort 

 hundert und dreißig Kinder dasülvest geborn 

 dorch einen Piper under den Köppen verlorn. 

 

Und an der neuen Pforte: 

 

 Centum ter denos cum magnus ab urbe puellos 

 Duxerat ante annos CCLXXII condita porta fuit. 

 

Im Jahre 1572 ließ der Bürgermeister die Geschichte in 

die Kirchenfenster abbilden mit der nötigen Überschrift, 

welche größtenteils unleserlich geworden. Auch ist eine Münze 

daraf geprägt.
 

 

(Děti z Hameln 

 

V roce 1284 se v Hamelnu objevil zvláštní člověk. Měl na sobě 

pestrobarevnou sukni z barevného šátku, proto ho nazývali Bundting. 

Vydával se za krysaře, poněvadž slíbil, že za jistý obnos zbaví 

město všech myší a krys. Občané se s ním dohodli a slíbili mu 

určitou odměnu. Krysař podle dohody vytáhl píšťalku a pískal, takže 

brzy vylezly krysy a myši ze všech domů a shromáždily se kolem něj. 

Když si myslel, že už jsou všechny, vyšel z města a celý hlouček ho 

následoval. Tak je dovedl až k Veseru. Tam si vykasal svůj šat a 

vkročil do vody. Všechna zvířata ho následovala a utopila se.  

   Když byli obyvatelé zbaveni svého trápení, bylo jim líto slíbené 

odměny a odepírali mu ji pod všemožnými záminkami, což Krysaře 

rozhořčilo. 26.června, na den svatého Jana a Pavla, v 7 hodin ráno, 

podle jiných k poledni, se objevil znova, nyní v podobě lovce se 

strašidelnou tváří a se zvláštním červeným kloboukem. V uličkách se 

začalo rozléhat jeho pískání. Ale tentokrát se nesbíhaly krysy a 

myši, ale děti, chlapci a děvčata od 4 let výše, v obrovském 

množství, mezi nimi byla i dospělá dcera starosty. Celý zástup ho 

následoval a on je vyvedl k blízké hoře. Když to uviděla chůva 

žijící za městem, nelenila a oznámila vše ve městě. Všichni rodiče 

vybíhali houfně před vrata a hledali se zarmouceným srdcem svoje 

děti; matky propukly v žalostný pláč. Za hodinu byli vysláni poslové 

na všechny strany, aby zjistili, jestli někdo viděl děti nebo aspoň 

některé z nich. Ale všechno bylo marné. Zmizelo celkem 130 dětí. Dvě 



 33 

se údajně později vrátily domů, jak praví pověst, ale jedno bylo 

slepé a druhé němé. Slepé dítě nemohlo ukázat místo, ale mohlo 

klidně vyprávět, jak šli za hráčem. Němé ukázalo cestu, i když nic 

neslyšelo. Jeden klučík s nimi běžel v košilce a vrátil se pro šaty. 

Mezitím však již došlo k neštěstí a ostatní děti s pištcem zmizely 

na vrcholu hory. 

 Ulice, kterou děti prošly k městské bráně, se ještě do poloviny 

18.stol.(možná ještě dnes) jmenovala bunge-lose (bez něčeho), bez 

bubnu, bez zvuku, tichá, protože žádné taneční představení se tam 

nesmělo konat a ani struna tam nesměla zaznít. Dokonce i když byla 

nevěsta ke kostelu doprovázena hudbou, museli muzikanti touto 

uličkou projít bez jediného zvuku. Kopec u Hamelnu, kde děti 

zmizely, se jmenuje Poppenberg, tam jsou vystaveny dva kameny, zleva 

a zprava, aby tak vytvořily kříž. Někteří říkají, že děti byly 

odvedeny do pekla a z očistce zas přišly zpátky.  

 Obyvatelé Hamelnu nechali tuto událost zaznamenat do městské 

knihy a dbali na to, aby byly v knize zapsány všechny děti s jejich 

dnem a rokem narození. Podle Seyfrieda se událost stala 22. června, 

podle zápisu v městské knize k tomu došlo 26. června. Na radnici 

stály následující řádky: 

  V roce 1284 po narození Krista 

 V Hamelnu     

 130 dětí tady narozených  

 Kvůli pištci ztraceni pod horou 

A na nových branách: 

     Centum ter denos cum magnus ab urbe puellos duxerat  

     ante annos CCLXXII  condita ante porta fuit.  

V roce 1572 nechal starosta vyobrazit příhodu na kostelní okna s 

nápisem, který se stal z větší části nečitelným. Na upomínku 

události byla ražena také jedna mince).
80
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Deutsche Sagen, herausgegeben von den Brüdern Grimm, zwei Bände in einem 

Band, München 1976, 249-251. 
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2. KARL SIMROCK: DER RATTENFÄNGER 

 
 Zu Hameln fechten Mäus‘ und Ratzen 

 Am hellen Tage mit den Katzen; 

 Der Hungertod ist vor der Tür: 

 Was tut der weise Rat dafür? 

 Im ganzen Land 

 Macht er’s bekannt: 

 Wer von den Räubern 

 Die Stadt kann säubern, 

 Des Bürgermeisters Töchterlein, 

 Die soll zum Lohn sein eigen sein. 

  

 Am dritten Tage hört man’s klingen, 

 Wie wenn im Lenz die Schwalben singen. 

 Der Rattenfänger zieht heran: 

 O seht den bunten Jägersmann! 

 Er blickt so wild 

 Und singt so mild: 

 Die Ratten laufen  

 Ihm zu in Haufen; 

 Er lockt sie nach mit Wunderschall, 

 Erträngt sie in der Weser all. 

 

 Die Bürger nach den Kirchen wallen, 

 Zum Dankgebet die Glocken schallen: 

 Des Bürgermeisters Töchterlein 

 Muß nun des Rattenfängers sein. 

 Der Vater spricht: 

 „Ich duld‘ es nicht! 

 So hoher Ehren 

 Mag ich nicht entbehren: 

 Mit Sang und Flötenspiel gewinnt 

 Man keines Bürgermeisters Kind.” 

 

 In seinem bunten Jägerstaate 

 Erscheint der Spielmann vor dem Rate: 

 Sie sprechen all‘ aus einem Ton 

 Und weigern den bedungnen Lohn: 

 „Das Mägdelein? 

 Es kann nicht sein. 

 Herr Rattenfänger, 

 Müht euch nicht länger! 

 Eu’r Flötenspiel ist eitel dunst 

 Und kam wohl von des Satans Kunst.” 

 

 Am andern Morgen hört man’s klingen, 

 Wie wenn die Nachtigallen singen, 

 Ein Flöten und ein Liedersang 

 So süß vertraut, so liebebang. 
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 Da zieht heran 

 Der Jägermann,  

 Der Rattenfänger, 

 Der Wundersänger, 

 Und Kinder, Knaben, Mägdelein, 

 In hellen Scharen hinterdrein.  

 

 Und hold und holder hört man’s klingen,  

 Wie wenn die lieben Englein singen,  

 Und vor des Bürgermeisters Tür, 

 Da tritt sein einzig Kind herfür. 

 Das Mägdelein  

 Muß in den Rhein;  

 Die Mäuschen laufen 

 Ihm zu in Haufen: 

 Er lockt sie all mit Wunderschall 

 Und nach der Weser yogen all.  

  

 Die Eltern liefen nach den Toren,  

 Doch jede Spur war schon verloren: 

 Kein Eckart hatte sie gewarnt,  

 Des Jägers Netz hält sie umgarnt.  

 Zwei kehrten um,  

 Eins blind, eins stumm:  

 Aus ihrem Munde 

 Kommt keine Kunde.  

 Da hob der Mütter Jammern an: 

 So rächte sich der Wundermann.  

  

(Karl Simmrock: Krysař 

 

V Hamelnu šermují myši a krysy 

Za bílého dne s kočkami; 

Smrt hlady je přede dveřmi:  

Co pro to dělá moudrý radní? 

V celé zemi 

se oznamuje: 

Kdo z lupičů 

Dokáže město očistit, 

Ten získá za odměnu, 

Starostovu dceru. 

 

Třetího dne je slyšet zvonění, 

Jako když na jaře zpívají vlaštovky. 

Krysař všechny přitahuje: 

O, podívejte se na barevného lovce! 

Vyhlíží tak divoce 

A zpívá tak jemně: 

Krysy běží 

K němu do hloučku; 

Přitahuje je kouzelným zvukem, 

Utopí je všechny ve Veseru. 

 

Obyvatelé, poslušní své církvi, se chtějí 

Pomodlit děkovnou motlitbu a rozeznít zvony 
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Starostova dceruška 

Teď musí být krysařova. 

Otec říká: 

„Já to nesnesu! 

Vaše Důstojnosti 

Já se bez ní neobejdu: 

Zpěvem a hraním na flétnu 

Nikdo nezíská dítě starosty.”  

 

V barevném lovci 

Byl rozpoznán hráč žádající svou odměnu: 

Vy pořád říkáte to samé 

A zdráháte se mi dát zaslouženou odměnu: 

„Dívka? 

To nejde. 

Pan krysař 

Už vás nebude déle obtěžovat! 

Vaše hraní na flétnu je jak prázdný dým 

A přišlo určitě z ďáblova popudu.” 

 

Dalšího rána je slyšet zvonění, 

Jako když zpívají slavíci, 

Zpěv flétny a písně 

Tak sladce známý, tak líbezný. 

   Tu přitahuje 

   Lovec, 

   Krysař, 

   Kouzelný pěvec 

   A děti, chlapci, dívky, 

   V hustých zástupech jdou za ním. 

 

   A je slyšet půvabné a půvabnější melodie, 

   Jako kdyby zpívali andělíčci, 

   A přede dveřmi starosty, 

   Vystoupilo jeho jediné dítě vpřed. 

   Dívenka 

   Musí do Rýna; 

   Myšky běží 

   Podle něj v hloučku: 

   Všechny je přitahuje nádherným zvukem 

   A jsou všichni vábeni k Weseru.  

 

   Rodiče vyběhli přede dveře, 

   Žádná stopa po nich nezůstala: 

   Nikdo je nevaroval, 

   Síť lovcova je drží pevně. 

   Dvě děti se vrátily, 

   Jedno slepé a jedno němé: 

   Z jejich úst  

   Nejde žádná zpráva. 

   Tu začaly matky naříkat: 

   Tak se pomstil kouzelný muž.)
81
 

 

 

  

                                                 
81 Karl Simrocks ausgewählte Werke in zwölf Bänden, Leipzig 1907, Band I, 

77-79. 
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  3. J. W. GOETHE: DER RATTENFÄNGER (1803)  

 

 Ich bin der wohlbekannte Sänger,  

 Der vielgereis’te Rattenfänger,  

 Den diese altberühmte Stadt 

 Gewiß besonders nötig hat.  

 Und wären’s Ratten noch so viele,  

 Und wären Wiesel mit im Spiele;  

 Von allen säubr’ ich diesen Ort,   

 Sie müssen mit einander fort.  

  

 Dann ist der gut gelaunte Sänger 

 Mitunter auch ein Kinderfänger,  

 Der selbst die wildesten bezwingt,  

 Wenn er die goldnen Märchen singt.  

 Und wären Knaben noch so trutzig, 

 Und wären Mädchen noch so stutzig,  

 In meine Saiten greif’ ich ein,  

 Sie müssen alle hinter drein.  

  

 Dann ist der vielgewandte Sänger 

 Gelegentlich ein Mädchenfänger;  

 In keinem Städtchen langt er an,  

 Wo er’s nicht mancher angethan.  

 Und wären Mädchen noch so blöde,  

 Und wären Weiber noch so spröde;  

 Doch allen wird so liebebang 

 Bei Zaubersaiten und Gesang.  

  

            (Von Anfang.) 

 (J.W.Goethe: Krysař (1803) 
 

Jsem ten dobře známý pěvec, 

Ten zcestovalý krysař, 

Jehož toto staroslavné město  

Bezpochyby zvláště potřebovalo.  

A i kdyby tu bylo ještě mnoho krys  

A hrály by si s lasičkou; 

Od všech očistím toto místo,  

Budou muset všechny pryč.  

 

Potom je tento pěvec dobře naladěný 

Mimo jiné také lovec dětí, 

Jenž sám ty nejdivočejší zkrotí,  

Když zpívá ty zlaté pohádky. 

A kdyby byli chlapci ještě vzdorovití, 

A děvčata stále zaražená, 

Chopí se svých strun, 

A budou muset všichni za ním. 

 

Potom je tento mnohostranný pěvec 
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Příležitostně i lovec dívek; 

V žádném malém městečku se neusadil, 

Kde by leckterým ublížil. 

A i kdyby snad dívky byly ještě hloupé, 

A chlapci upejpaví; 

Na všechny je uvalena klatba lásky 

Při hře čarovných strun a zpěvu. 

 

(Od začátku)).
82
 

 

  

  

  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 J. W. Goethe: Weimarer Ausgabe, Weimar 1887, Bd.I, 183.  
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J. W. GOETHE: PARALIPOMENA ZU FAUST   

 

40 /Mephistopheles./ 

             Der liebe Sänger  

 Von Hameln auch mein alter Freund  

 Der Vielbeliebte Rattenfänger.  

 Wie gehts   

 

 

                 Rattenfänger von Hameln.  

 /Befinde mich/ recht wohl zu dienen 

 Ich bin ein wohl genährter Mann 

 Patron von zwölf Philanthropinen 

 Daneben 

 Schreibe eine Kinder Bibliothek 

  

 Wegen Papierner Flügel bekannt 

 Sieht euch auch hier ein jeder an  

 Ein paar Löcher sind hinein gebrannt 

 Das haben die verfluchten Xenien gethan. 

  

                Mus/aget./ 

 Ich folge 

 Als Musen anzuführen 

 

  (J.W.Goethe: Paralipomena k Faustovi 

        /Mephistophoeles./ 

 

Ten milý pěvec 

  Také můj starý přítel z Hamelnu 

 Oblíbený krysař. 

 Jak se vede 

   Krysaři z Hamelnu. 

 /Najdi mě/ dobře, abych sloužil 

 jsem dobře stavěný muž 

 patron dvanácti filantropů 

 vedle toho 

 píši dětskou knihovnu 

 Známý díky papírovým křídlům 

 Každý vás tady také vidí 

 Pár děr tam vyhořelo 

 To učinily uprchlé Xenie. 

  Mus/aget./ 

 Pokračuji, 

 Abych dál uváděl Múzy.)
83 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 J. W. Goethe: Weimarer Ausgabe, Weimar 1887, Bd.I/14, 302-303. 
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J. W. GOETHE: FAUST I, Straße vor Gretchens Türe 

  

 Valentin zu Mephistopheles:  

  

 

 „Wen lockst du hier? Beim Element! 

 Vermaldeiter Rattenfänger! 

 Zum Teufel erst das Instrument! 

 Zum Teufel hinterdrein den Sänger!” 

  

      (Valentin Mefistofelovi: 

 

      „Koho tu svádíš? K sakru! 

      Zatracený krysaři! 

      K čertu nejdřív s nástrojem! 

      A hned poté k čertu s pěvcem!”)
84
 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 117. 
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  4. H. HEINE: DIE WANDERRATTEN  

 

 Es gibt zwei Sorten Ratten:  

 Die hungrigen und fie satten.  

 Die satten bleiben vergnügt zu Haus,  

 Die hungrigen aber wandern aus.  

  

 Sie wandern viel tausend Meilen,  

 Ganz ohne Rasten und Weilen,  

 Gradaus in ihrem grimmigen Lauf,  

 Nicht Wind noch Wetter hält sie auf.   

  

 Sie klimmen wohl über die Höhen,  

 Sie schwimmen wohl durch die Seen; 

 Gar manche ersäuft oder bricht das Genick,  

 Die lebenden lassen die toten zurück.  

  

 Es haben diese Käuze 

 Gar fürchterliche Schnäuze; 

 Sie tragen die Köpfe geschoren egal,   

 Ganz radikal, ganz rattenkahl.  

  

 Die radiakle Rotte 

 Weiß nichts von einem Gotte.  

 Sie lassen nicht taufen ihre Brut,  

 Die Wiber sind Gemeindegut.  

  

 Der sinnliche Ratttenhaufen,  

 Er will nur fressen und saufen,  

 Er denkt nicht, während er säuft und frißt,  

 Daß unsre Seele unsterblich ist.  

  

 So eine wilde Ratze,  

 Die fürchtet nicht Hölle, nicht Katze; 

 Sie hat kein Gut, sie hat kein Geld 

 Und wünscht aufs neue zu teilen die Welt.  

  

 Die Wanderratten, o wehe! 

 Sie sind schon in der Nähe.  

 Sie rücken heran, ich höre schon 

 Ihr pfeifen – die Zahl ist Legion.  

  

 O wehe! wir sind verloren,  

 Sie sind schon vor den Toren! 

 Der Bürgermeister und Senat, 

 Sie schütteln die Köpfe, und keiner weiß Rat.  

  

 Die Bürgerschaft greift zu den Waffen,  

 Die Glocken läuten die Pfaffen.  

 Gefährdet ist das Palladium 

 Des sittlichen staats, das Eigentum.  
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 Nicht Glockengeläute, nicht Pfaffengebete,  

 Nicht hochwohlweise Senatsdekrete,  

 Auch nicht Kanonen, viel Hundertpfünder,   

 Sie helfen euch heute, ihr lieben Kinder! 

  

 Heut helpfen euch nicht die Wortgespinste 

 Der abgelebten Redekünste.  

 Man fängt nicht Ratten mit Sillogismen,  

 Sie springen über die feinsten Sophismen.  

  

 Im hungrigen Magen Eingang finden  

 Nur Suppenlogik mit Knödelgründen,  

 Nur Argumente von Rinderbraten,  

 Begleitet mit Göttinger Wurstzitaten.  

  

 Ein schweigender Stockfisch, in Butter gesotten,  

 Behagt den radikalen Rotten  

 Viel besser als Mirabeau  

 Und alle Redner seit Cicero.  

  

 (H.Heine: Putující krysy 

 

Jsou dva druhy krys: 

Hladové a syté.  

Ty syté zůstávají spokojeně doma, 

Ty hladové se ovšem stěhují. 

 

Putují mnoho tisíc mil, 

Úplně bez odpočinku nebo chvilky oddechu, 

V jejich zuřivém běhu, 

Ani vítr ani počasí je nezadrží. 

 

Klidně šplhají přes vrcholky, 

Klidně plavou přes moře; 

Mnoho z nich se utopí nebo si zlomí vaz, 

Přeživší nechávají mrtvé za sebou. 

 

Tito podivíni  

Vydávají strašlivý křik; 

Nosí hlavy stejně ostříhané, 

Úplně radikálně, úplně chladnokryse(rat-cooly) 

 

Ta nekompromisní rota 

Neví nic o Bohu. 

Nenechávají svoje mláďata pokřtít, 

Ženy jsou pro obecní blaho. 

 

Tato lačná tlupa 

Chce jenom žrát a chlastat, 

Ale přitom, když žere a chlastá, 

Nemyslí na to, že naše duše je nesmrtelná. 

 

Taková divoká smečka, 

Která se nebojí pekla ani kočky, 

Nemá žádný majetek, nemá žádné peníze  

A přeje si znova rozdělit svět. 
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Putující krysy, ach běda! 

Už jsou blízko. 

Postupují vpřed, už slyším 

Jejich pískot – je jich celá legie. 

 

Ach běda! Jsme ztraceni, 

Už jsou před branami! 

Starosta a senát 

Kroutí hlavami, žádný z nich si neví rady. 

 

Měštané se chápou zbraní, 

Zvony vyzvánějí na poplach. 

Je ohrožen císařský dvůr(palatium, paladium) 

Počestného státu i majetek.  

 

Ani zvuky zvonů, ani modlitby farářů, 

Ani nejvyšší dekrety senátu, 

Také ani kanóny  

Vám dnes nepomohou, milé děti! 

 

Dnes vám nepomohou ani sebelépe spletená slůvka, 

Vyčpělého umění řečnického. 

Krysy se nedají chytit sylogismy, 

Přeskočí přes nejlepší sofismy. 

 

V hladovém žaludku najdou východisko 

Jenom logika polévky s důvody knedlíků, 

Jen argumenty hovězí pečeně, 

Doprovázené Božskými šunkovými citáty. 

 

Mlčící treska v másle 

Uspokojí neústupné roty 

Mnohem lépe než Mirabeau 

A všichni řečníci od časů Cicera.)
85
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 H.Heine: Sämtliche werke in veir Bänden. Nach dem Text der Ausgaben 

letzter Hand, hrg. von Werner Vordetriede, München 1972, Bd.I, 812-814. 



 44 
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I. ГОРОД ГАММЕЛЬН 

(Глава первая) 

  

 Стар и давен город Гаммельн, 

 Словом скромен, делом строг, 

 Верен в малом, верен в главном:  

 Гаммельн – славный городок.  

  

5    В ночь, как быть должно комете,  

 Спал без просыпу и сплошь.  

 Прочно строен, чисто мéтен, 

 До умильности похож, 

  

 - Не подойду и на выстрел! 

10   На своего бургомистра. 

  

 В городе Гаммельне дешево шить: 

 Только один покрой в нем.  

 В городе Гаммельне дешево жить 

 И помирать спокойно. 

  

15   Гривенник – туша, пятак - кувшин 

 Сливок, полушка – твóрог. 

 В городе Гаммельне, знай, один 

 Только товар и дорог:  

  

 Грех. 

  

20   (Спросим дедов: 

 Дорог: редок.) 

  

 Ни распоясавшихся невест, 

 Ни должников, - и кроме 

 Пива – ни жажды в сердцах. На вес 

25   Золота или крови - 
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I. MĚSTO HAMMELN 

(První kapitola) 

 

Staré a dávné je město Hammeln  

     Slovem skromné, prací přísné, 

     Věrné v malém, věrné v hlavním  

     Hammeln – slavné městečko.  

 

5    Za noci, jak musí kometa,  

     Spalo bez probuzení celé. 

     Pevně postaveno, čistě zameteno,  

     Náramně se podobá, 

 

- Nepřiblížím se na dostřel! - 

10   Svému purkmistru. 

     

     Ve městě Hammelnu je levné šít:  

     Mají jen jednu fazónu. 

     Ve městě Hammelnu je levné žít  

     A umírá se tam klidně.  

             

15  
 
Desetník – kýta, pěťák – džbán 

     Smetany, padesátník – tvaroh.  

     Ve městě Hammelnu, věz, jedno 

     Jen zboží je drahé:  

    

     Hřích.  

 

20  (Zeptáme se dědů:  

     Drahý: vzácný.) 

 

     Není rozpustilých nevěst, 

     Není dlužníků, - a kromě 

     Piva – není touhy v srdcích. Váhu 

25   Zlata nebo krve -
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 Грех. Полстолетия (пятьдесят  

 Лет) на одной постели 

 Благополучно проспавши, спят  

 Дальше. «Вдвоем потели, 

  

30   Вместе истлели». Тюфяк, трава, -  

 Разница какова?  

  

 (Бог упаси меня даже пять  

 Лет на одной перине 

 Спать! Лучше моську наймусь купать!) 

35   Души Господь их принял.  

  

 И озаренье: а вдруг у них  

 Не было таковых?  

  

 Руки -  чтоб гривну взымать с гроша, 

 Ноги – должок не додан.  

40   Но, вразумите, к чему – душа?  

 Не глубоко ль негодный 

  

 - Как жардиньерка – гамак – кларнет - 

 В нашем быту – предмет?  

  

 В городе Гаммельне – отпиши - 

45   Ни одного кларнета.  

 В городе Гаммельне -  н и  д у ш и, 

 Но уж тела за это! 

  

 Плотные, прочные. Столб, коль дюж, 

 Дюжины стоит душ.  

  

50   А приосанятся – георгин, 

 Ниц! Преклонись, Георгий!  

 Города Гаммельна гражданин, - 

 Это выходит гордо.  
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 Má hřích. Půstoletí (padesát 

     Let) na jedné posteli 

     Úspěšně prospali, spí  

     Dál. „Ve dvou se potili,  

 

30   Společně zetleli”. Slamník, tráva, -  

     Jaký je rozdíl? 

 

     (Chraň mě bůh jen pět 

     Let na jedné peřině         

     Spát! Radši se dám najmout, abych koupal mopse!)   

35   Jejich duše Hospodin přijal. 

    

     A osvícení: a co když 

     Je neměli?  

 

     Ruce – aby hřivnu z groše získali,  

     Nohy – dloužek nedodán.  

40   Ale, poučte mě, k čemu – duše?  

     Není-li hluboko ničemný 

 

     - Jako květinový stolek – houpací síť - klarinet 

     V našem životě – předmět?  

          

     Ve městě Hammeln – to si piš -  

45   Ani jeden klarinet.  

     Ve městě Hammeln – n e n í  d u š í,  

     No ale těla, ta stojí za to!                                                                                              

 

     Masivní, pevná. Sloup, je-li mohutný,  

     Má cenu tuctu duší.  

 

50   Když se napřímí – jiřina (Georgina)  

     K zemi! Skloň se, Jiří! 

     Občan města Hammeln, -  

     To zní hrdě.  
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 Не забывай, школяры: «Узреть 

55   Гаммельн – и умереть!» 

  

 Juri и Rührei и Rühr uns nicht  

 An (в словаре: не тронь нас!) -  

 Смесь. А глаза почему у них 

 В землю? Во-первых - скромность 

  

60   И... бережливость: воззрился – ан  

 Пуговица к штанам!  

  

 Здесь остановка, читатель. Лжешь, 

 Автор! Очки втираешь! 

 В сем Эльдорадо когда ж и кто ж  

65   Пуговицы теряет?  

  

 - Нищие. Те, что, от грязи сгнив, 

 В спальни заносят тиф, - 

  

 Пришлые. Скоропечатня бед, 

 Счастья бесплатный номер.  

70   В Гаммельне собственных нищих нет.  

 Был, было, раз – да помер. 

  

 Тощее ж тело вдали от тел 

 Сытых зарыть велел 

  

 Пастор, - и правильно: не простак 

75   Пастор, - не всем «осанна!» 

 Сытые тощему не простят 

 Ни лоскута, ни штанной 

  

 Пуговицы, чтобы знал-де всяк: 

 Пуговка – не пустяк! 
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 Nezapomínejte, žáčci: "Vidět  

55   Hammeln – a zemřít!"  

            

 Juri a Rührei a Rühr uns nicht 

     An (ve slovníku: nech nás!) -  

     Směs. A proč mají oči  

     K zemi? Zaprvé – skromnost 

    

60   A... šetrnost: upřeně se zadíval a hle   

     Knoflík ke kalhotám!  

 

     Zde se zastav, čtěnáři. Lžeš,  

     Autore! Bulíky věšíš nám na nos!  

     V tomto Eldoradu kdy a kdo 

65   Knoflíky ztrácí?   

 

 - Žebráci. Ti, kteří od špíny shnili, 

     Do ložnic zanáší tyfus, -  

 

 Přistěhovalci. Rychlotiskárna neštěstí,  

     Bezplatný výtisk štěstí.  

70   V Hammelnu vlastní žebráky nemají.  

     Byl, kdysi jeden – ale zemřel.  

 

 Vychrtlé tělo, dále od těl 

     Sytých, zakopat poručil 

          

     Pastor, a správně: není prosťáček 

75   Pastor, – pro všechny není „hosana!” 

     Sytí hubenému neprominou 

     Ani kousek oděvu, ani od kalhot 

  

     Knoflík, - aby každý věděl:  

     Knoflíček – je věc důležitá! 
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(Маленькая диверсия в сторону пуговицы:) 

80   Пуговицею весь склад и быт 

 Держатся. Трезв – застегнут.  

 Пуговица! Праадамов стыд! 

 Мод и свобод исподних -  

  

 Смерть. Обывателю ты – что чуб 

85   Бульбе, и Будде – пуп.  

  

 С пуговицею – всё право в прах, 

 В грязь. Не теряй, беспутный, 

 Пуговицы! Параадамов крах 

 Только тобой искуплен, 

  

90   Фиговая! Ибо что же лист 

 Фиговый («Mensch, wo bist?) -  

  

 Как не проoбраз ее? («Bin nackt, 

 Наг, - потому робею») -  

 Как не зачаток, не первый шаг... 

95   Пуговица -  в идее! 

  

 Пуговицы же (внемли, живот 

 Голый!) – идея вот:  

  

 Для отличения Шатуна 

 Чад – от овец господних:  

100  Божье застегнуто чадо на 

 Всé, а козел расстегнут - 

 Весь! Коли с ангелами в родстве, 

 Муж, - застегнись на всé! 

  

Не привиденьями ли в ночи 

105  Целый Бедлам вакантный! - 

 Нищие, гении, рифмачи, 

 Шуманы, музыканты, 
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(Malá odbočka stran knoflíku:)       

80   Knoflíkem je bytí a žití  

     Spojeno. Střízliv – zapnut.  

     Knoflík! Praadamova hanba! 

     Spodního prádla mód a svobody - 

 

Smrt. Pro měšťáka jsi tím, co kštice,  

85   Pro Bulbu, a pupek pro Budhu.  

 

 S knoflíkem – všechna práva padají,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     Do špíny. Neztrácej, lehkomyslný,  

     Knoflíky! Praadamův krach 

     Jen tebou je vykoupený,  

 

90   Fíkový! Neboť co jiného je list 

     Fíkový („Mensch, wo bist?”) -  

 

Než jeho pravzor? („Bin nackt,  

     Jsem nahý, - proto se stydím”) -  

     Než počátek, než první krok... 

95   Idea knoflíku! 

 

Knoflíky přece (chápej, břicho 

     Nahé!) – to je nápad: 

 

Pro odlišení tuláka 

     Dětí  - od oveček Hospodinových: 

100  Dítě boží je zapnuté  

     Celé, - ale kozel je rozepnutý  - 

     Celý! Jestli jsi s anděly příbuzný,  

     Muži, - úplně se zapni!    

      

     Nejsou noční přízraky 

105  – Celý Bedlam – se vyprazdňuje! - 

     Žebráci, géniové, rýmaři,  

     Shumanové, hudebníci,  
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     Каторжники...  

          Коли взять на вес:  

110  Без головы, чем без  

  

 Пуговицы! – Санкюлот! Босяк! 

 От Пугача – к Сен-Жюсту?! 

 Если уж пуговица – пустяк, 

 Что ж, господа , не пусто? 

  

115  Для государства он – что грунт 

 Древу и чреву - фунт 

  

 Стерлингов. А оборвется – голь! 

 Бунт! Погреба разносят! 

 Возвеceлися же, матерь, коль 

120  Пуговицею – носик: 

  

 Знак добронравия. (Мой же росс 

 Явственно горбонос -  

 В нас.) 

  

 

 

 Дальше от пуговичных пустот, 

125  Муза! От истин куцых! 

 От революции не спасет 

 Пуговица. Да рвутся ж, - 

  

 Всé! Коли с демонами в родстве - 

 Бард, - расстегнись на всé!  

 

  

 

 (Здесь кончается ода пуговице и возобнoвляется повествование.) 
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 Trestanci... 

   Jestliže vzít na váhu:  

110  Bez hlavy, než bez  

   

 Knoflíku! -  Sansculotte! Tulák! 

     Od Pugačova – k Saint-Justu?! 

     Jestli je knoflík – maličkost,  

     Co je potom, pánové, podstatné?  

 

115  Pro stát je – co půda  

     Pro strom a pro břicho – libra 

 

Sterlingů. Ale odtrhne-li se – chudina! 

     Vzpoura! Sklepy rabují!  

     Vesel se, matko, když  

120  Je nosík jako knoflík:  

 

Znamení spořádanosti. (Mému narostl 

     Zjevně hrbonos - 

     Po nás.) 

 

                  

     Dále od knoflíkových prázdnot,  

125  Múzo! Od jistot moc krátkých! 

     Od revoluce nezachrání 

     Knoflík. Ale trhají se, -        

 

Všechny! Jestli jsi příbuzný démonů,  

     Barde, - úplně se rozepni!  

 

                      _______________ 

                

        

(Zde končí óda na knoflík a vyprávění pokračuje.) 
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130  Город грядок - - 

 Гаммельн, нравов 

 добрых, складов 

 полных, Рай- 

  

 город... 

  

135  Божья радость - 

 Гаммельн, здравых - 

 город, правых  

 город... 

  

 Рай-город
1
,пай-город, всяк свой пай берет,  

140  Зай-город, загодя закупай-город. 

  

 Без загадок - 

 город, - гладок:  

 Благость. Навык- 

 город, - Рай- 

  

145  город... 

  

 Божья заводь -  

 Гаммельн, гадок -  

 Бесу, сладок - 

 Богу... 

  

150  Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров 

 Царь-город, старшему уступай-город.  

  

 Без пожаров - 

 город, благость- 

 город, Авель- 

155  город, - Рай- 

 город... 

 
1
 Ударение, как: Миргород, Белгород и пр.  
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130  Město záhonů – 

     Hammeln, mravů 

     dobrých, skladů 

     plných, Rajské – 

 

     město... 

 

135  Boží radost -  

     Hammeln, město  

     zdravých, spravedlivých - 

     město... 

    

 Rajské-město
1
, krmící-město,každý si bere svůj díl,  

140  Na dluh-město, předem kupuj–město.  

 

 Bez hádanek - 

     město, - hladké: 

     Blaženost. Návykové - 

     město, - Rajské - 

 

145  město... 

 

Boží záliv - 

     Hammeln, hnusné 

     Běsu, sladké - 

     Bohu ...  

 

150  Rajské–město, krmící–město, město Schmidtů-Mayerů 

     Carské – město, starším uvolni–město.  

 

 Bez požárů -  

     město, blažené -  

     město, Abelovo - 

155  město, - Rajské -  

     město... 

1
 Přízvuk, jako Mirgorod, Belgorod atd.  
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 Кто не хладен 

 и не жарок, 

 прямо в Гаммельн 

160  поез- 

  

 жай-город, рай город, горностай-город, 

 Бай-город, вовремя засыпай-город.  

  

 Первый обход! 

 Первый обход! 

 

165  С миром сношенья прерваны! 

 Спущен ли пес? Впущен ли кот?  

 Предупрежденье первое.  

  

 Су-дари, выпрягайте слуг! 

 Тру-бочку вытрясай, досуг! 

170  Труд, покидай верстак:  

 «Morgen ist auch ein Tag». 

  

 Без десяти!  

 Без десяти! 

 Уши законопатить 

175  Ватой! Учебники отнести 

 В парту! Будильник – нá пять.  

  

 Ла-вочник, оставляй мелок,  

 Бюр-герша, оставляй чулок 

 И оправляй тюфяк:  

180  «Morgen ist auch ein Tag». 

  

 Десять часов!  

 Десять часов! 

 Больше ни междометья! 

 Вложен ли ключ? Вдет ли засов? 

185  Предупрежденье третье.  
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 Kdo nejsi chladnokrevný  

     ani horkokrevný,  

     přímo do Hammelnu 

160  si za - 

 

     jeď-město, rajské – město, hranostaj -město, 

     Hajej-město, včas usínej – město 

 

     První obchůzka! 

     První obchůzka!  

 

165  Spojení se světem přerušeno! 

     Je puštěn pes? Je vpuštěn kocour?  

     Varování první! 

 

Pá-nové, vypřahejte sluhy! 

     Dým-čičku vyklepej,máš volný čas! 

170  Práce, opouštěj pracovní stůl: 

     „Morgen ist auch ein Tag”.  

 

 Za deset! 

     Za deset! 

     Zacpat uši.  

175 Vatou! Učebnice odnést 

     Do lavice! Budík - na pět.  

 

     Pro-davači, odhoď křídu, 

     Měšť-anko, nech punčochu,  

     A natřes slamník:  

180  „Morgen ist auch ein Tag”. 

 

 Deset hodin!  

     Deset hodin! 

     Už ani citoslovce!  

     Je zasunut klíč? Je zavřená závora?  

185  Varování třetí!  
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 Би-блию закрывай,отец! 

 Бюр-герша, надевай чепец, 

 Муж, надевай колпак, - 

 «Morgen ist auch ein...» 

  

190                 - Спят  

 Гаммельнцы... 

II. СНЫ 

(Глава вторая) 

  

 В других городах, 

 В моих (через край-город), 

 Мужья видят дев 

 Морских, жены – Байронов, 

  

5    Младенцы – чертей, 

 Служанки – наездников... 

 А ну-ка, Морфей, 

 Что – гаммельнцам грезится 

  

 Безгрешным, - а ну?  

10   - Востры, - да не дюже!  

 Муж видит жену, 

 Жена видит мужа, 

  

 Младенец – сосок, 

 Краса толстощекая - 

15   Отцовский носок, 

 Который заштопала.  

  

 Повар пробует, 

 Обер требует.  

 Всё как следует, 

20   Всё как следует. 
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 Bi-bli zavírej, otče!  

     Měšť-anko, nasaď si čepec,  

     Manželi, nasaď si čepičku, -  

„Morgen ist auch ein...”. 

 

190                       -  Spí 

         Hammelňané... 

 

II. SNY 

(Kapitola druhá) 

 

 V jiných městech,  

     V mých (městech za obzorem),  

     Muži vidí panny 

     Mořské, ženy – Byrony,  

 

5    Dětičky – čerty,   

     Služky – jezdce... 

     No, Morfee,  

     Co – Hammelňanům se zdá 

 

Nevinným, - tak co?  

10    - Jsou ve střehu, - ale ne moc!  

     Muž vidí ženu,  

     Žena vidí muže,  

 

     Děťátko – prs,  

     Kráska baculatá -  

15   Otcovskou ponožku,  

     Kterou zalátala.  

 

     Kuchař ochutnává,  

     Důstojník poroučí 

     Vše jak má být,  

20   Vše jak má být.  
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 Вдоль спицы петля -  

 Так всё у них плавно! 

 Павел видит Петра, 

 А Петр видит Павла,  

  

25   Конечно - внучат 

 Дед (точку – прозаик),  

 Служанка – очаг  

 И добрых хозяев.  

  

 Каспар – заповедь, 

30   Пастор – проповедь.  

 Не без проку ведь 

 Спать, - не плохо ведь? 

  

 Пуды колбасы -  

 Колбасник ( со шпэком), 

35   Суд видит весы, 

 Весы же аптекарь,  

  

 Наставнику – трость, 

 Плод дел его швейных - 

 Швецу. Псу же – кость? 

40   Ошиблись: ошейник! 

  

 Стряпка – щипаное, 

 Прачка – плисовое.  

 Как по писаному! 

 Как по писаному! 

  

45   - А сам бургомистр?  

 - Что въяве – то в дрёме.  

 Раз он бургомистр, 

 Так что ж ему, кроме 
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 Podél jehlice smyčka - 

     Mají vše tak uhlazené!  

     Pavel vidí Petra,  

     A Petr vidí Pavla,  

 

25   Samozřejmě - vnoučata 

     Děda (tečku – prozaik),  

     Služka – ohniště 

     A dobré pány.  

 

Kašpar – přikázání,  

30   Pastor – kázání. 

     Vždyť není bez užitku 

     Spát, - není to špatné, že?  

 

Pudy salámu -  

     Uzenář  (se špekem),  

35   Soud vidí váhy,  

     Váhy – lékárník,  

 

Vychovateli – rákosku, 

     Plod jeho šití -  

     Ševci. Psovi – kost?  

40   Spletli jste se: obojek!  

     

Kuchařka – draní peří,  

     Pradlena – plisování.  

     Jako dle písma!  

     Jako dle písma! 

 

45   - A sám purkmistr? 

     - Co ve skutečnosti - to ve snu. 

     Jednou je purkmistr,  

     Tak co by, kromě  
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     Как бюргеров зреть, 

50   Вассалов своих?  

 А сам бургомистр -  

      Своих крепостных.  

  

 Дело слаженное, 

 Платье сложенное, - 

55   По положенному! 

 По положенному! 

  

 (Лишь тон мой игрив: 

 Е с т ь  доброе – в старом!)  

 А впрочем, чтоб рифм 

60   Не стаптывать даром -  

  

 Пройдем, пока спит, 

 В чертог его (строек 

 Царь!) – прочно стоит 

 И нашего стоит  

  

65   Вниманья... 

                

 Замка не взломав, 

 Ковра не закапав, - 

 В богатых домах,  

 Чтó первое? запах. 

  

70   Предельный, как вкус, 

 Нещадный, как Тора,  

 Бесстыдный, как флюс 

 На роже актера.  

  

 Вся плоть вещества, - 

75   (Счета в переплете 

 Шагреневом!) вся 

 Вещественность плоти 
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 Měšťanů měl vidět,  

50   Svých vazalů?  

     A sám purkmistr -  

     Své nevolníky.  

 

Věc dokončená,  

     Šaty uložené, - 

55   Jak má být! 

     Jak má být!  

 

 (Jen tón můj je hravý:    

     J e něco dobrého – i ve starém!)  

     Ale, aby rým 

60   Nebyl pošlapán nadarmo - 

 

Projdeme, dokud spí,  

     Do jeho komnaty (budov 

     Cara!) - pevně stojí  

     A stojí za naši   

 

65   Pozornost...  

                       ________________            

     Zámek není zničen,  

     A koberec není poskvrněn, -  

     V bohatých domech  

     Co je první? Vůně.  

 

70   Intenzivní, jako chuť,  

     Nemilosrdná, jako Tora,  

     Nestydatá, jako oteklý  

     Ksicht herce.  

 

Všechna tělesnost hmoty,  

75   (Účty v deskách  

     Šagrénových! – celá 

     Materiálnost těla  
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 В нем: гниль до хрящей.  

 С проказой не шутят! 

80   Не сущность вещей, - 

 Вещественность сути:  

  

 Букет ее – всей!  

 Есть запахи – хлещут! 

 Не сущность вещей:  

85   С у щ е с т в е н н о с т ь  в е щ и.  

  

 Не сущность вещей,  

 - О! и не дневала! -  

 Гнилых овощей 

 (Так пахнут подвалы) 

  

90   Ему предпочту.  

  

 Дух сытости дивный! 

 Есть смрад чистоты.  

 В е с ь  смрад чистоты в нем!  

  

 Не запах, а звук:  

95   Мошны громогласной 

 Звук. Замшею рук 

 По бархату красных 

  

 Перил - а по мне  

 Смердит изобилье! - 

100  Довольством – вполне.  

 А если и пылью -  

  

 Не нашей - с весной  

 Свезут, так уж што ж нам?  

 Не нищей: сквозной, 

105  А бархатной – штофной -  
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     V něm: hniloba až do chrupavek.  

     S malomocenstvím se nežertuje!  

80   Ne podstata věcí, -  

     Hmotnost podstaty:  

 

Aroma její – celé!  

     Jsou vůně – šlehnou!  

     Ne podstata věcí:  

85   P o d s t a t n o s t   v ě c i.  

 

Ne jádru věci,  

     - Ó! Ani si přes den neodpočala! - 

     Hnijící zelenině 

     (To je pach sklepů)  

 

90   Dám přednost.  

 

     Duch sytosti podivný!  

     Je smrad čistoty.  

     V š e c h e n  smrad čistoty je v něm!  

      

 Ne vůně, ale zvuk:  

95   Měšce hromového 

     Zvuk. Semišem rukou 

     Po sametu rudého 

 

 Zábradlí – ale podle mě 

     Páchne přepych! -  

100  Spokojeností – plně. 

     A jestli i prachem - 

 

 Ne naším – na jaře ho  

     Odvezou, tak co my s tím?  

     Ne ubohým: všepronikavým,  

105  Ale sametovým – damaškovým -  
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 Портьерной. Красот 

 Собранием, скопом 

 Красот и чистот, 

 А если и пóтом, - 

  

110  Добротным, с клеймом 

 Палаты пробирной, 

 Не нашим (козлом),  

 А банковским, жирным, 

  

     Жилетным: не дам.  

  

115  По самое небо 

 - О Ненависть! - храм 

 Стоглавый тебе бы - 

  

 За всех и за вся.  

                     ___________ 

 Засова не сняв  

120  Замка не затронув, 

 (Заметил? Что в снах 

 Засовы не стонут, 

  

 Замки не гремят.  

 Врата без затвора -  

125  Сон. Домы – без врат.  

 Всé – тени, всé – воры.  

  

 В снах.) 

  

 Сто – невест тебе! 

 Всé – с запастьями! 

130  Без-ответственно.  

 Без-препятственно.  
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Závěsovým. Krás 

     Shromážděním, houfem 

     Krás a čistot,  

     A jestli i potem, -  

 

110  Tak řádným, se značkou 

     Zkušební komory,  

     Ne naším (kozlem) 

     Ale bankovním, tučným 

      

      Vestovým: nedám.  

 

115  Až k samému nebi  

     - Ó Nenávisti! - chrám  

     Stověžatý bych ti postavil - 

   

 Za všechny a za vše.  

                 ____________ 

     Závoru jsem nesejmul,  

120  Zámku se nedotknul,  

     (Zpozoroval jsi? Že ve snech 

     Závory neskřípou,  

 

Zámky nerachotí.  

     Vrata bez petlice -   

125  Sen. Domy – bez vrat.  

     Všichni jsou – stíny, všichni – zloději 

          

Ve snech.)  

 

     Sto – nevěst tobě!  

     Všechny – s náramky!  

130  Ne-zodpovědně. 

     Bez překážek.  
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 Се – час жениха! 

 За кражи! за взломы! 

 Пустить петуха  

135  В семейные домы! 

  

 В двуспальных толстух, 

 В мужей без измены.  

 Тот красен петух –  

 Как стяги – как стены 

  

140  В  и н ы х  городах... 

  

 Засова не сняв,  

 Замка не затронув, 

 Посмотрим, как здрав 

 В добротных хоромах 

  

154  Своих – бургомистр.  

                           ____________ 

 Домовит, румянист -  

 Баю-бай, бургомистр.  

  

 Завершенная седьмица -  

 Бургомистрово чело.  

150  Что же мнится? что же снится 

 Бургомистру? Ни-че-го.  

  

 Ничего (как с жир-горы 

 Пот-то!), то есть: бюргеры.  

  

 Спи, жирна, спи, верна, 

155  Бургомистрша, жена 
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 H-ned  ženicha!  

     Za krádeže! za vloupání!  

     Pustit kohouta 

135  Do rodinných domů!  

      

     Na manželské tlustoušky 

     Na muže bez nevěry.  

     Ten kohout je rudý -  

     Jako prapory, - jako stěny 

 

140  V  j i n ý c h  městech...  

 

     Závoru jsem nesejmul,  

     Zámku se nedotknul,  

     Podívejme se, jak dobře si žije  

     Doma v komnatách  

        

145  Svých – purkmistr.  

                       ___________ 

     Pecivál, růžovoučký -  

     Hajej – dadej, purkmistře.  

  

     Dokonalá sedmička -  

     Purkmistrovo čelo 

150  O čem sní? o čem se zdá 

     Purkmistrovi? N-i-c. 

 

Nic. (jako z hory sádla 

     Tečou čůrky potu!), to jsou:  měšťané.  

 

Spi, tučná, spi, věrná  

155  purkmistrová, ženo 

 

 

 

 



 71 

 Бургомистрова: синица,  

 Переполнившая зоб.  

 Что же мнится? что же снится 

 Бургомистрше? (Хорошо б, 

  

160  Из перин-то вырвавши...)  

 ...Бюргеры, ей – бюргерши.  

  

 Той – пропавший бéз вести, 

 Этой – Цезарь рядышком... 

 Женщине ж порядочной 

165  Ничего не грезится.  

   

 Спи-усни, им не верь, 

 Бургомистрова дщерь.  

  

 Соломонова пшеница -  

 Косы, реки быстрые.  

170  Что же мнится? что же снится 

 Дочке бургомистровой?  

  

 Запахи, шепоты... 

 Всё – и еше что-то! 

  

III. НАПАСТЬ 

 (Глава третья) 

  

     Тетки-трещетки, 

 Кухарки-тараторки, 

 Чепцы, кошёлки -  

 Бабки-балаболки.  
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 Purkmistrova: sýkorko,  

     Která sis přeplnila vole.  

     O čem sní? O čem se zdá 

     Purkmistrové? (Dobré by bylo,  

 

160  Z peřin jí vyhnat...) 

     ...Měšťané, jí - měšťanky. 

 

Té – který zmizel beze stopy,  

     Té –César vedle ní... 

     Ženě spořádané  

165  Nic se nezdá.  

 

Spi, usni, nevěř jim,  

     Purkmistrova dcero.  

 

Šalamounova pšenice - 

     Copy, rychlé řeky.  

170  O čem sní? O čem se zdá 

     Dceři purkmistrově?  

 

Vůně, šepoty... 

     Vše – a ještě něco!  

 

 

III. RÁNA 

(Kapitola třetí) 

     

     Tetky–žvanilky,  

     Kuchařky–breptalky, 

     - Čepce, peněženky -  

     Babky–blábolilky.   
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 - Сала для лекаря! 

 - Трав для аптекаря! 

 - Свежего красного  

 Легкого для пастора! 

  

 - По-следней дойки! 

10   Девки-маслобойки.  

 - Ядрёной крупки! 

 Стряпки-мясорубки.  

  

 - Счастья, здоровья, 

 Сил на три месяца!  

15   Свежих воловьих 

 Жил для ремесленников! 

  

 Тетки-трещетки, 

 Торговки-горлодерки, 

 - Кофты на байке - 

20   Хозяйки-всезнайки.  

  

 - Све-жая требуха! 

 - Жи-вóго петуха! 

 - Масляна, не суха! 

 - Серд-ца для жениха! 

  

25   - Сливки-последки! 

 Соседки-добросердки.  

 - Свежего! с ледничку  

 Советницы-сплетницы.  

  

 - Взвесь, коль не веришь! 

30   - Жарь – не ужарится! 

 - Гу-синых перьев 

 Для нотариуса 
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5    - Sádlo pro lékaře! 

     - Byliny pro lékárníka! 

     - Čerstvé červené  

     Lehké pro pastora  

          

     - Čer-stvě nadojené! 

10   Děvčata-stloukačky másla.  

     - Jadernaté krupice!  

     Kuchařky–mlečky masa.  

 

- Štěstí, zdraví, 

     Síly na tři měsíce! 

15   Čerstvé volské 

     Šlachy pro řemeslníky!  

 

     Tetky-řehtačky  

     Obchodnice–trhačky hrdel,  

     - Flanelové halenky – 

20   Hospodyně–vševědky.  

      

     - Če-rstvé vnitřnosti! 

     - Ži-vého kohouta! 

     - Ani tučná, ani ne suchá!  

     - Srd-ce pro ženicha! 

 

25   - Zbytky smetany! 

     Dobrosrdečné sousedky.  

     - Čerstvé! z ledíčku 

     Rádkyně–drbny.  

 

     - Zvaž si to, jestli nevěříš!  

30   - Peč – nepropeče se! 

     - Hu-sí peří 

     Pro notáře! 
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 - О-вощи, да с гряды! 

 - Совести для судьи! 

  

35   Кур-ки-цесарки, 

 Невесты-перестарки, 

 Свежи, с постельки 

 Вдовицы-коротельки.  

  

 - Мни, да ни тискай! 

40   - Рдянь – не редиска! 

 - По-лушка с миской! 

 - Мозгов для бургомистрoв! 

  

 - Что хотите, то берите! 

 Подолы΄, капорá. 

45   Поварихи-разберихи, 

 Румяные повара.  

  

 Но-сы приплюснутые:  

 - Чего бы вкусненького?  

 Ла-дошки – ширмочками:  

50   - Чего бы жирненького?  

  

 Выловить.  

 Выудить.  

 Выведать.  

 Выгадать.  

  

55   - Всé чехлы посняли с кресел! 

 - А гостей! А гостей! 

 - Нынче пекарева крестят! 

 - Новостей! Новостей! 
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 - Ze-lenina, ze záhonu!  

     - Svě-domí pro soudce!  

 

35   Sle-pi-ce-perličky,  

     Nevěsty-přestárlé,  

     Čerstvé, z postýlky 

     Vdovy–sedělky.  

 

     - Mačkej, ale netiskni!  

40   - Rudost – ne ředkvička!  

     - Na-běračka s miskou!  

     - Mozek pro purkmistra! 

 

     - Berte, co chcete!  

     Podolky, teplé čepice.  

45   Kuchařky–pomlouvačky,  

     Rumění kuchaři.  

  

 No-sy rozpláclé:  

     - Co si tak dáme?  

     Dolíčky v dlaničkách:  

50   - Co by tučňoučkého?  

      

     Vylovit.  

     Vytáhnout. 

     Vyzvědět.  

     Vyhádat. 

 

55   - Všechny povlaky sejmuty z křesel!  

     - A hostů! A hostů!  

     - Nyní pekařova křtí!  

     - Novinky! Novinky!  
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 Язвы-тихони.  

60   Один в трахоме 

 Глаз, другой – пенится.  

 Сидни-кофейницы.  

  

 - Женишка-то, чай, постарше!  

 - А наряд! А наряд! 

65   - Говорят, что у почтарши... 

 - Говорят...Говорят 

  

 Язвы-шнырялы, 

 Кляузы-обмиралы,  

 Нá площадь сор неси! 

70   Козни-цикорницы.  

  

 - Нацепил зеленый галстук! 

 - Ловелас! Ловелас! 

 - Мясник с тещей поругался! 

 - А у нас! А у нас! 

  

75   - Ред-ко-сти... 

 - Хит-ро-сти... 

 - Кхе-кхе-кхе... 

 - Кхи-кхи-кхи... 

  

 - Бургомистрова-то Грета! 

80   - Не того! Не того!  

 - Третью ночь сидит до свету! 

 - Каково! Каково! 

  

 - Свечку жжет... 

 - Век свой жжет... 

85   - Счастья ждет... 

 - В гроб пойдет... 
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 Vředy-tichošlápci,  

60   Jedno oko  

     v trachomu, druhé – pění se. 

     Vysedávají u kávy.  

  

     - Ženíšek je, prý, starší! 

     - A šaty! A šaty!  

65   - Říkají, že pošťačka má ... 

     - Říkají... Říkají... 

 

     Vředy-poběhlice,  

     Pletichářky-v úžasu,  

     - Na náměstí smetí nes!-  

70   Pomlouvají u cikorky.  

 

     - Pověsil si zelenou vázanku!  

     - Záletník! Záletník!  

     - Řezník se pohádal s tchyní!  

     - A u nás! A u nás!  

 

75   - Vzá-cno-sti... 

     - Ma-za-nosti...  

     - Ha-ha-ha... 

     - Hi-hi-hi... 

 

     - Purkmistrova Gréta!  

80   - Toho ne! Toho ne!  

     - Třetí noc sedí do svítání!  

     - Není s kým! Není s kým!  

 

     - Svíčku pálí... 

     - Roky běží... 

85   - Štěstí čeká... 

     - Do rakve půjde.... 
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 - Скатертей одних - с три пуда! 

 - Чай, одна! Чай, одна! 

 - Ни за кем, отцу, не буду. 

90   - Не жена! Не жена!  

  

 - Грех-таки... 

 - Стыд-таки... 

 - Кхе-кхе-кхе... 

 - Кхи-кхи-кхи... 

  

95   - Поглядеть – одни костяшки... 

 - Не в соку! Не в соку! 

 - К нам на кашку! К нам на чашку 

 Кофейку! Кофейку!  

  

 Клуб  

100  Женский – закрыт:  

 Суп  

 Перекипит. 

                ____________ 

 Город грядок 

 Гаммельн, нравов 

105  добрых, складов  

 полных... 

  

 Мера! Священный клич! 

 Пересмеялся – хнычь! 

 Перегордился – в грязь! 

110  Да соразмерит князь 

  

 Милость свою и гнев.  

 Переовечил – хлев,  

 Перемонаршил – бунт.  

 Zuviel ist ungesund. 
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     - Jen ubrusů – tři pudy!  

     - Prý, sama! Prý, sama!  

     - Kvůli otci nepůjdu  

90   - Za ženu! Za ženu!       

 

     - Hřích-přece... 

     - Hanba-přece... 

     - Ha-ha-ha... 

     - Hi-hi-hi... 

 

95   - Jen se koukni – kost a kůže... 

     - Žádná krev a mlíko!  

     - K nám na kaši! K nám na šálek 

     Kávičky! Kávičky!           

                   

Klub 

100  Ženský - zavřen:  

     Polévka 

     Přeteče.  

            ___________ 

     Město záhonů 

     Hammeln, mravů  

105  dobrých, skladů 

     plných... 

 

     Míra! Posvátný křik!  

     Moc ses smál – fňukej!  

     Vychloubal ses – do bahna! 

110  Ať uváží kníže 

 

     Milost svou i hněv. 

     Přeplnil ovcemi – chlév,  

     Moc vládl - vzpoura.  

     Zuviel ist ungesund.  
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115  В меру! Сочти и взвесь! 

 Переобедал – резь, 

 (Лысина – перескреб), 

 Перепостился – гроб, 

  

 Перелечил – чума! 

120  Даже сходи с ума 

 В меру: щелчок на фунт:  

 Zuviel ist ungesund. 

  

 В меру и мочь и сметь:  

 Перезлословил – плеть, 

125  Но и не перегладь:  

 - Только не передать! - 

  

 Не пере-через-край! 

 Даже и в мере знай 

 Меру: вопрос секунд.  

130  Zuviel ist ungesund. 

  

 В меру! Im rechtem Mass! 

 Верный обманет глаз.  

 В царстве – давно – химер - 

 Вера и глазомер.  

  

135  Мера и сантиметр! 

 Вот он, разумных лет  

 Лозунг, наш тугенбунд. 

 Zuviel ist un - 

  

 Не красоты одной – сало, слышишь? - 

140  Вреден и излишек. 

  

 Переполненья же складов – рисом - 

 Следствием – крысы.  

  



 82 

115  S mírou! Sečti a zvaž!  

     Přejedl ses – řeže v břiše,  

     (Lysina - přeškrab), 

     Příliš ses postil - rakev,  

 

     Příliš ses léčil - mor! 

120  Dokonce se můžeš zbláznit 

     S mírou: lusknutí za libru:  

     Zuviel ist ungesund. 

 

 S mírou i můžeš i smíš:  

     Moc pomlouváš - karabáč,  

125  Ale nepřežeň to:  

     - Jen nepřeháněj! - 

 

     Ne pře-přes-míru! 

     Dokonce i v míře znej 

     Míru: otázka vteřin.  

130  Zuviel ist ungesund.  

 

S mírou! Im rechtem Mass!  

     Oklamou i dobré oči. 

     V carství je chimérou -  

     Víra a okoměr.  

 

135  Míra a centimetr!  

     To je, rozumných let 

     Heslo, náš tugendbund. 

     Zuviel ist un - 

 

     Nejen baculatost je pěkná, slyšíš? - 

140  Ale co je moc, to je moc. 

 

 Přeplnění skladů – rýží - 

     A následkem jsou krysy.  
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 Саго и сала и мыла - в меру, 

 Господи, даруй! 

145  Так и гремит по всему базару: 

 «Склады-амбары». 

  

 Так, чтобы в меру щедрот: не много  

 Чтоб и не мало.  

 Так и гудит по живому салу:  

150  «Склады-завалы»
1
. 

  

 К вáм, сытым и злым, 

 К вам, жир и нажим:  

  

 Злость сытости! Сплёв  

 С на-крытых столов! 

155  Но – в том-то и гвоздь! -  

 Есть – голода злость.   

  

 Злость тех, кто не ест:  

 Не ест – надоест! 

 Бес-сильных не злобь! 

160  (Крысиная дробь.) 

  

 Злость тех, кто не сыт:  

 Се-годня рысит, 

 А завтра – повис. 

 (Крысиная рысь.) 

  

  

  

  

  

  

_________________  
 

1
 В последующих строках ударяются слоги: первый, второй и 

последний. 
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Sága a sádla a mýdla – s mírou,  

Bože, daruj!   

145 Tak to hučí po celém trhu:  

„Sklady-sýpky”. 

 

Tak, aby s mírou byla štědrost: ne mnoho  

Aby, ani málo.  

Tak to šumí po živém sádle:  

150 „Sklady-hromady”
1
.  

 

K vám, sytým a zlým,  

K vám, tuk a útlak: 

 

Zloba sytosti! Odplivnutí 

Z prostřených stolů!  

155 Ale – v tom je ta potíž! - 

To je – hladu zloba.  

 

Zloba těch, kdo nejí:  

Nejí - omrzí!  

Bez-mocné nezlob!  

160 (Krysí broky.) 

 

Zlost těch, kdo není sytý:  

D-nes slídí,  

A zítra – visí.  

     (Krysí klus).  

 

 

 

 

_________________  

 
1
 V následujících řádkách přízvuk na první, druhé a poslední 

slabice. 
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    (Скороговорка) 

165  Не сыт и не спит  

 (Крысиная сыпь),  

 По сытеньким – прыг  

 (Крысиная прыть).  

  

 Дом. Склад.   

170  Съе-дят 

 До – крох  

 (Крысиный горох).  

  

 Зря – крал, 

 Зря - клал 

175  Зря - грёб  

 (Крысиный галоп).  

  

 Глав-глад - 

 Крысиный набат.  

 Глав-гвалт - 

180  Крысиный обвал.  

  

 Куль! Рвись:  

 Глав-крыс.  

             ________________ 

 А над кулем-то, а над мешком-то -  

 Точно над трупом! 

185  И перекатывается круто:  

 «Крысы да крупы».  

  

 (Твой зуб,  

 Главкруп!)  

  

 До-краснобайствовались, мессии 

190  Низшего класса! 

 Так и свистит по живому мясу:  

 «Крысы-запасы!» 
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                      (Jazykolam ) 

165  Je hladový a nespí 

(Krysí rozsévání), 

Po syťoučkých – hop 

(Krysí úprk). 

 

Dům. Sklad.  

170  S-ní 

S - drobky 

(Krysí hrách). 

 

Zbytečně – kradl,  

Zbytečně - ukládal   

175  Zbytečně – hrabal 

(Krysí cval).  

 

Hlavní-hlad - 

Krysí poplach.  

Hlavní–lomoz - 

180  Krysí zával.  

 

Pytel! Rvi se:  

Hlavní–krys.  

                --------------------- 

A nad pytlem, a nad sakem - 

Přesně jak nad mrtvolou! 

185  A převaluje se prudce.  

  "Krysy a kroupy".  

 

(Tvůj zub,  

Hlavní kroupo!) 

 

Dotlachali jste, mesiášové 

190  Nejnižší třídy!  

Tak to sviští po živém mase:  

"Krysy-zásoby!" 
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 (Твой всхлест, 

 Главхвост!) 

                   ------------------ 

195  - Присягай, визжат, главглоту! 

 - Взяли склад, дай им глаз!  

 - Всю ночь топали, как рота!  

 А у нас! А у нас! 

  

 - Ушки! Замашки! 

200  - Занды
1 
карноухие! 

 - Всé-то бумажки 

 Взрыли, перенюхали!  

  

 - Присягай, визжат, главблуду! 

 - Думал – горсть, смотришь – рать! 

205  Самого, визжат, на блюде 

 Бургомистра подать! 

  

 Эка круговерть 

 Карнаусая! 

 Всé-то пуговицы  

210  Пообкусывали  

  

 Штанные! 

 - Schande! 

 - Schande нам! 

 - Банды!  

  

215  - Мастера – усы-то салить!  

 - Ты им: ой! Они: бей! 

 - У нас Библию: на палец, 

 Дескать - сала на ней! 

   

______________________  
 1 

Убийца Коцебу.  
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(Tvůj švih, 

Hlavní ocase!) 

                   --------------- 

195  - Přísahej, piští, hlavnímu krkovi! 

- Zabrali sklad, dej jim oko!  

- Celou noc dupali, jak rota!  

A u nás! A u nás!  

 

- Ouška! Manýry!  

200  - Sande
1
 i kupírovaní!  

 - Všechny papíry 

Přehrabali, pročmuchali! 

             

- Přísahej, piští, hlavnímu marnotratníkovi!  

- Myslel sis hrstka, koukáš – vojsko!  

205  - Samotného, piští, na talíři 

Purkmistra servírovat!  

 

Jaký vír 

Krátkovousý! 

Všechny knoflíky 

210  Poodkousaly 

    

Od kalhot!  

- Schande! 

- Schande nám! 

- Bando!  

 

215  - Mistři – dávají si do nosu!   

-  Ty jim: oj! Oni: bij!  

- U nás si bibli dají: na prst,  

Prý – sádla na ní!   

______________________  
 1 

Sande – vrah Kocebu.  
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 - Ух, бессовестные!  

220  - Ух, нахрапистые! 

 Всé-то соусники  

 Перепакостили!  

  

 - Не спасут, визжат, молебны! 

 - Ты им: Gott! они: глав! 

225  - Весь по буковкам судебный 

 Растащили устав! 

  

 - Ух, нахрапистые! 

 - Ух, обшарпанные!  

 Всé-то сахарницы  

230  Пообхаркали! 

  

 - Целый мир грозятся стрескать! 

 - Ты им: хам! Они: Сим! 

 На двунадесяти, дескать, 

 Языках говорим.  

  

235  - Ясных-то  

 Два лишь: 

 Касса! 

 Товарищ! 

  

 - Целый мир грозятся схрустать! 

240  - Солнцеверт! – Мозговрат! 

 - Из краев каких-то русских, 

 Кораблем, говорят. 

  

 - Граждане! 

 К спайке! 

 Schande нам: 

 Шайки! 
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 - Och, nestoudní! 

220  - Och, troufalí! 

Všechny omáčníky 

Zasvinili! 

 

- Nespasí tě, ječí, modlení!  

- Ty jim: Gott! Oni: šéf!  

225  - Celý po písmenkách, soudní  

Roztahali řád!  

 

- Och, troufalí!  

- Och, rozervaní!  

Všechny cukřenky 

230  Pochrchlali!  

 

- Celý svět se chystají sežrat! 

- Ty jim: chám! Oni: Sém!  

Dvaceti, prý 

Jazyky mluvíme. 

 

235  - Jasné jsou 

Jen dva:  

Pokladna! 

Soudruhu!  

 

- Celý svět se chystají schroustat!  

240  - Obrat slunce! - Kroužič mozku!  

- Z krajů nějakých, ruských, 

Na korábu, říkají.   

 

- Občané!  

K svornosti!  

245  Schande nám:  

Hordy! 
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 Ни торгов от них, ни сна нет: 

 Ты им: ppраз! Они – сто! 

 Голов сахарных не станет, - 

250  А купецки на што?  

  

 - Мало этого - то: 

 Рукой писаные 

 Всé-то летописи 

 Поо -  

  

255 - Присягай, визжат, главсвисту! 

 - Уж и стыд! Уж и страмь! 

 - Не совсем, с лица, на крыс - то... 

 - Да уж крысы ли впрямь? 

  

 - Лысины! 

260  - Пасмы! 

 - Слыхано ль?  

 В красном! 

  

 Предиковинный сорт! 

 Ты им: Бог, они: чорт! 

  

265  Скок – на башенный шпиц! 

 Ты им: Herz, они: цыц! 

  

 Ты им: чин, они: чушь! 

 Ты им: пиль! они: куш! 

  

 Ты им: стой! они: при! 

270 Ты им: три! они: 

    - пли! 

  

 Коль не бос – кровосос, 

 Коль не бит – паразит. 
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Ani obchody s nimi, ani se nevyspíš:  

Ty jim: jednou! oni – stokrát!  

Cukrové homole nebudou, -  

250  A kupecké – na co?                 

 

- Málo na tom:  

Rukou psané 

Všechny letopisy 

Pom - 

 

255  - Přísahej, piští, šéfovi pištilů!  

- To je ostuda! To je hanba!  

- Nejsou úplně podle vzhledu , krysám... 

- A jsou to skutečně krysy?  

 

- Lysiny!  

260  - Rouzcuchané! 

- Kdo to slyšel?  

V rudém! 

 

Strašně divný druh!  

Ty jim: Bůh, oni: čert!  

 

265  Skok - na věžní špičku!  

Ty jim: Herz, oni: ticho!  

 

Ty jim: postavení, oni: žvást!  

Ty jim: pochop! oni: mlč! 

 

Ty jim: stát! oni: vpřed!  

270  Ty jim: tři! oni: 

               -  pal! 

 

Když nejsi bosý – jsi krvepijec  

Když nejsi zbit – jsi parazit.  
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 - А язык!  

275  - А язык!  

 - А язык!  

 - А язык!  

 

 У нас: Brot, у них: прод, 

 И язык не берет! 

280  Думал: сдох, смотришь: прет, -  

 И мышьяк не берет! 

  

 У нас: взлом, у них: Ком, 

 У нас: чернь, у них: тéрн, 

 Наркомчорт, наркомшиш, - 

285  Весь язык занозишь! 

  

 В новый мир, дескать, брешь: 

 Не потел, так не ешь, 

 Не пыхтел, так не ешь, 

 Не пострел, так не ешь. 

  

290  До поры, дескать, цел: 

 Не потел – под расстрел, 

 Не хотел - под расстрел, 

 Не пострел - под расстрел.  

  

(Тоном обвинительного акта) 

  

 В воровстве. 

295  В кумовстве.  

 В шельмовстве. 

 В колдовстве.  

  

(Тоном заговора:) 
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- A jazyk!  

275  - A jazyk! 

- A jazyk! 

- A jazyk! 

 

U nás: Brot, u nich: potraviny, 

Jazyk to ani nevysloví!  

280  Myslel jsi: umřel, koukáš: jde, - 

A arzénem ho neotrávíš!  

 

U nás: vloupání, u nich: chomáč,  

U nás: čerň, u nich trn, - 

Lidový komisariát čert, lidový komisariát nic, - 

285  Celý jazyk si zadřeš!  

 

Do nového světa, prý, díra:  

Nepotil ses – tak nejez,  

Nefuněl jsi – tak nejez,  

Nebyl jsi uličníkem – tak nejez.  

 

290  Jen do času, prý zůstáváš celý:  

Nepotil ses – zastřelit,  

Nechtěl jsi – zastřelit,  

Nebyl jsi uličník – zastřelit!  

 

       (Tónem z obviňujícího dokumentu:) 

 

Ve zlodějství. 

295  Ve strejčkování.  

V hanobení.  

V čarodějnictví.  

 

          (Tónem spiknutí:)  
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 - Всé мы белые? 

 - Все. 

300  - В чем же дело?  

 - В словце. 

  

 - Пологом кроет 

 - Золотом кроет! 

 - До неба строит! 

305  - Дорого стоит!  

  

- Слово такое! 

- Слово такое! 

- Слово такое! 

- Слово такое! 

  

(Силясь выговорить:) 

310  Не терял.  

 Начинал. 

 Интеграл.  

 Интервал.  

  

 Наломал.  

315  Напинал.  

 Интерна-  

 цио... 

  

 - Сказок довольно! 

 Слушать герольда! 

320  Всех, кто отчизне – сын, 

 Оповещаю сим... 

  

 Не углубляясь в частности: 

 Гаммельн в опасности! 
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- Všichni jsme bílí?  

- Všichni.  

300  - V čem je problém? 

- Ve slově.  

  

- Záclonou kryje!  

- Zlatem kryje!  

- Do nebe staví! 

305  - Draze stojí!  

 

- Slovo takové!   

- Slovo takové!  

- Slovo takové!  

- Slovo takové!  

 

       (Jako když se snaží vyslovit:) 

 

310  Neztrácel.  

Začínal.  

Integrál.  

Interval.  

 

Nalámal. 

315  Nakopal.  

Interna- 

cio... 

 

- Dost pohádek! 

Poslyšte  herolda! 

320  Každého, kdo je vlasti – syn,  

Informuji tímto...      

 

Nepouštěje se do podrobností:  

Hammeln je v nebezpečí!  
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 Горний и дольний! 

325  Слушать герольда! 

  

 Всé и семижды всé 

 Знайте на волоске 

  

 - Вот уже рвущемуся -  

 Наше имущество, 

  

330  Слава и класс.  

 Граждане, глас.  

  

 Девы, словес не тратящей: 

 Постановленье ратуши: 

  

 Будь то хоть бес, хоть жид, 

335  Тот, кто освободит 

  

 Город от тьмы крысиной, 

 В дом бургомистра - сыном 

  

 Вступит - прошу понять: 

 Сын означает: зять. 

  

340  (Треск барабанный.) 

 В Гаммельне...anno  

  

 Domini... 

  

          _______________ 

 В тот же час – вините будочника:  

 Что ж он не усторожил?! - 

345  В город медленно входил  

Человек в зеленом – с дудочкой.  
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Horní i dolní!  

325  Poslyšte herolda!  

 

Všichni a sedmkrát všichni 

Věřte: na vlásku  

 

- A teď trhajícím se, - 

Náš majetek,  

 

330  Sláva a třída. 

Občané, hlas.  

 

Mlčenlivá panna, slova neztrácí:  

Nařízení radnice:  

 

Ať je to běs, nebo žid,  

335  Ten, kdo osvobodí  

  

Město od krysí tmy,  

Do domu purkmistra – jako syn 

 

Vstoupí – prosím pochopte:  

Syn, znamená: zeť.  

 

340  (Rachot bubnu.)  

V Hammelnu ...anno  

         

Domini... 

 

           _______________ 

V téže době – obviňujte hlídače:  

Jaktože, on neuhlídal?!-  

345  Do města pomalu vcházel  

Člověk v zeleném – s píšťalkou.  
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IV. УВОД  

     (Глава четвертая) 

 Ти-ри-ли,  

 По рассадам германской земли, 

 Ти-ри-рам, 

 По ее городам 

5    - Красотой ни один не оставлен -  

  

 Прохожу, 

 Госпожу свою – Музыку – славлю.  

  

 Нынче – здесь,  

 Да и то вполовинку, не весь! 

10   Ти-ри-рам, 

 Завтра – там, 

 И хотя повсеместно оболган -  

 Стар и мал, 

 Равнодушно никто не внимал  

15   И никто не отказывал в долгом 

  

 Взгляде – вслед.  

 Только там хорошо, где нас нет! 

 - Сердцелов! - 

 Только там хорошо, где ты нов:  

20   Не заведом, не дознан, не вызнан.  

  

 «Прижились», -  

 Эта слизь называется жизнью!  

 Переезд!  

 Не жалейте насиженных мест! 

25   Через мост! 

 Не жалейте насиженных гнезд! 

 Так флейтист, - провались, бережливость! -  

 - Перемен! - 

 Так павлин  

 Не считает своих переливов.  
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IV. ÚNOS 

    (Kapitola čvrtá) 

Ti-ri-li,  

Po sadbách německé země  

Ti-ri-ram,  

Po jejích městech    

5    - Ani jedno není bez půvabu -  

  

Procházím,  

Paní svou – Hudbu – slavím. 

 

Nyní – zde,  

A to ještě z polovinky, ne celý! 

10   Ti-ri-ram,  

Zítra tam,  

I když všude obelhán -   

Stár a malý,  

Lhostejně nikdo mě nevnímal  

15   A nikdo neodmítal dlouhým  

 

Pohledem - provázet.  

Jen tam je dobře, kde nejsme!  

- Lovče srdcí! -   

Jen tam je dobře, kde jsi nový:  

20   Neznámý, nevypátraný, nepoznán.  

 

"Zvykli si", - 

Tomu slizu říkají – život! 

Přestěhování!  

Nelitujte vysezených míst!  

25   Přes most! 

Nelitujte vysezených hnízd!  

Tak flétnista, - propadni se, šetrnosti! -  

- Změny! - 

Tak páv  

30   Nepočítá proměny svých barev.  
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 Ти-ри-ли! 

 Провалитесь, мешки и кули! 

 Ти-ри-ли! 

 Проломитесь, мучные лари! 

35   Вместо гаммельнских – флейта не ферма! - 

  

 - Переступ - 

 Лип и круп -  

 Есть индийские пальмы и перлы.  

  

 Перелив.  

40   Человек не ключарь кладовых! 

 Половик,  

 Червь, а не человек – тыловик! 

 Это Гаммельн, а есть Гималаи:  

 Райский сад.  

  

45   Так да сяк -  

 Этот шлак называется – Раем!  

  

 Оторвись!  

 По дорогам цветет остролист! 

 Отвались! 

50   По оврагам цветет барбарис 

 Кисловатый.  

  

 Лишь бы сыт! 

 Этот стыд называется: свято.  

  

 Крысы, с мест! 

55   Не водитеся с сытостью: съест!  

 Крысы, с глаз! 

 Осаждаемый сытостью - сдаст 

 Шпагу...  

   О крысоловах злословят! 
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 Ti-ri-li!  

Propadněte se, pytle a váčky!  

Ti-ri-li!  

Polámejte se, moučnice!  

35   Místo hammelnských - flétna není farma! -  

 

- Přestup - 

Lip a krup -  

Jsou indické palmy a perly.  

 

Přelévání.  

40   Člověk není klíčníkem spíží!  

Běhoun,  

Červ, a ne člověk – schovává se vzadu!  

To je Hammeln, a je Himaláj:  

Rajská zahrada.  

 

 

45   Tak i tak - 

Tento odpad se jmenuje - Ráj!  

 

Utrhni se!  

Okolo cest kvete palma!  

Vypadni!  

50   Po roklích kvete dřišťál  

Kyselý.  

 

Jen aby byl syt! 

Tato hanba se nazývá: svaté.  

 

Krysy, pryč!  

55   Nežijte v sytosti: sežere vás!  

Krysy, z očí!  

Zahrnovaný sytostí – odevzdá 

Kord... 

        Krysaře pomlouvají!  
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60 Дело слов:  

 Крысо-лов? 

 Крысо-люб: значит любит, коль ловит! 

  

 Крысы, в... 

  

 - Што ж мы? 

65   В чем дело ж?  

 - Тошно! 

 - Приелось! 

  

 - Вкусно ж, - 

 В чем тайна?  

70   - Скушно:  

 Крайне.  

  

 Без борьбы человек не живет.  

 - У меня отрастает живот:  

 До колен, как у царских крыс.  

75   У меня – так совсем отвис.  

  

 - Без борьбы человек не жилец! 

 - У меня разминулись жилет 

 С животом: не разлад, а брешь.  

 - У меня объявилась плешь.  

  

80   - Житие – не жизть! 

 - Разучился грызть! 

 - Не поход, а сласть! 

 - Разучился красть! 

  

 - Утром – булки, не меньше двух.  

85 - У меня пропадает слух.  

 - У меня пошатнулся зуб.  

 - У меня остывает зуд 

 В зубах... 
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60   Práce slov: 

Kry-sař?  

Kryso-mil: znamená má rád, když loví!  

 

Krysy, v... 

 

- A co my?  

65   Oč běží?  

- Je mi špatně!  

- Už stačí!  

 

- Vždyť  je to dobré, - 

V čem je tajemství?  

70   - Nudné:  

Krajně.  

 

Bez boje člověk nežije.  

- Roste mi břicho:  

Ke kolenům, jak u carských krys 

75   Mně úplně zůstalo viset.  

 

- Bez boje člověk nepřežije! 

- Začala mi být malá vesta 

Na břiše: ne rozpor, ale trhlina.  

- Objevila se mi pleš.  

 

80   - Žití – není život!   

- Odvykl si hryzat! 

- Není to tažení, ale slast!  

- Odvykl si krást!  

 

- Ráno – housky, ne méně než dvě.  

85   - Ztrácí se mi sluch. 

- Začal se mi viklat zub. 

- Zrácím chuť, 

Úplně... 
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 - Без слуги не влезаю в башмак... 

90   - Есть дорога такая – большак... 

 - Без борьбы и овраг – острог... 

 - Хорошо без сапог! 

  

 - Не поход – погост.  

 - У меня отсыхает хвост.  

95   - В полдень – клёцки, не меньше трех... 

 - У меня - так совсем отсох.  

  

 - Без обид, без злоб... 

 - Назревает зоб... 

 - Чуть обут-одет - 

100  Уж опять обед  

 Из трех блюд... 

  

 - Знали б – зá версту обошли б! 

 - Помнишь странную вещь: башлык? 

  

 Сшиб да стык, 

105  Штык да шлык... 

  

 - Без слуги не влезаю в обшлаг...  

 - Есть дорога такая – большак... 

 В той стране, где шаги широки,  

 Назывались мы... 

  

110  - Больше сил моих нету: пас! 

 - У меня заплывает глаз.  

 - У меня отпадает слог.  

 - У меня – так совсем затек 

  

 Мозг.  

  

  

  



 106 

 - Bez sluhy si neobuju ani boty... 

90   - Je cesta taková – významná... 

- Bez boje se i rokle – stane kobkou  

- Je dobře bez vysokých bot!  

 

- Ne tažení – vesnický hřbitov.  

- Usychá mi ocas.  

95   - V poledne – noky, alespoň tři... 

- Mně – už úplně uschl.  

 

- Bez urážek, bez zloby... 

- Zraje volátko... 

- Sotva jsi obut – oblečen 

100  Už je zase oběd 

O třech chodech...  

 

- Kdybychom to věděli – verstu bychom si zašli!  

- Pamatuješ si na zvláštní věc: bašlík?  

 

Stluč a spoj,   

105  Strč a bodni... 

 

- Bez sluhy si neobléknu manžety... 

- Je cesta taková – významná... 

V té zemi, kde jsou kroky šírkou zvící,  

Jmenovali jsme se... 

 

110 - Nemám už sil: nejde to! 

- Otéká mi oko.  

- Zadrhává mi řeč.  

- Mně úplně otekl  

 

Mozek.  
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115 - В Москву! В Карлсбад! 

 - У меня оседает зад.  

 - У меня, по утрам, прострел.  

 - У меня – так совсем осел 

  

 До земли... 

  

120  - Лыжи – и к Богу! 

 - Грыжа! 

 - Изжога! 

  

 Свыкнись -  

 И крышка! 

125  Сытно - 

 Слишком.  

  

 - Три денька таких – и готов!  

 - Начинаю любить котов 

 И купцов... 

130   - Заушат – прощу.  

 - Завтра дочку свою крещу:  

  

 Мне-то – всё одно, ну, а ей - 

 Ей – целей.  

  

 - Не бивак – насест! 

135 - У меня пропадает жест.  

  Ф л е й т а  

 Где-то Инд... 

  

 - Начинаю вдаваться в винт.  

  

 - Различать твое.  

 - Запирать белье.  

140 Без штанов махал! 

 - Начинаю вводить крахмал 
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115 - Do Moskvy! - Do Karlových Varů! 

- Klesá mi zadek.  

- Po ránu mám housera.   

- Klesl mi úplně 

 

Do země... 

 

120 - Lyže – Ó Bože! 

- Kýla! 

- Žáha! 

 

Zvykni si - 

A hotovo!  

125  Je to syté -  

Příliš.  

 

- Takové tři dny – a mám dost!  

- Začínám mít rád kocoury 

A kupce... 

130         - Urážku – odpustím.  

- Zítra dceru svoji pokřtím: 

 

Mně je to – všechno jedno, no a jí - 

Jí – to bude k dobru.  

 

- Ne bivak – hnízdo!       

135  - Ztrácí se mi gesto.  

     F l é t n a     

Někde - je Ind... 

 

- Začínám se motat v kruhu.  

 

- Rozlišovat tvé.  

- Zamykat prádlo.  

140  Bez kalhot štrádoval!  

- Začínám vlévat škrob 
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 В туалет. 

 - Самолично вощить паркет.  

 - Господа, секрет:  

145 Отвратителен красный цвет  

  

 Мне.  

 - Нам всем! 

 - От стыда засыпаю в семь.  

 - Недурен наезд! 

150 - Начинаю бояться мест 

  

 Под мостами  

    - Масс.  

 - Материнских глаз.  

 - Ну а я – стрельбы! 

155 - Отчего у дворян гербы, - 

  

 А у нас... 

  

 Гладко, -  

 Как шваброй! 

 - Взятки! 

160 Подагра! 

  

 - В трюм бы! 

 - В гром бы! 

 ...Тумбы.  

 ...Пломбы.  

  

165 В самый гром бы да в самый шторм! 

  Ф л е й т а  

 Пе-ре-корм.  

 

 - Все назад, чуть съем. 

 - И естественно: после схем,  

 Диаграмм - да в склад! 
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 Do záchodu.  

- Vlastnoručně leštím parkety.  

- Pánové, mám tajemství:  

145  Odporná je rudá barva 

 

Mně.  

- Nám všem!  

- Hanbou usínám v sedm.  

- To není špatný vpád!  

150  - Začínám se bát míst 

 

Pod mosty.  

       - Masy.               

- Mateřských očí.  

- No a já – střelby!  

155  - Proč mají šlechtici erby,-  

    

A u nás... 

 

Hladce, -  

Jako smetákem!  

- Úplatky!  

160  - Podagra!  

 

- Chtělo by to do podpalubí!  

- Do hromobití!  

...Pouzdra.  

...Plomby.  

 

165  Přímo do bouřky, přímo do vichřice!  

       F l é t n a  

Pře-jedení.  

 

- Všichno jde zpátky, sotva to sním.  

- A samozřejmě: po schématech,  

Diagramech – a do skladu! 
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170 - Обращение камерад 

 Устарело. Ввиду седин 

 Предлагаю вам господин... 

  

 Господин гражданин... 

 Для...форм.  

  Ф л е й т а  

      (настойчиво) 

175 Перекорм.  

  

 Пересып.  

 Если б досыта – не пошли б,  

 Спали б домертва – не прошли б 

 Ни килóметра, ни шестой: 

  

180 Перестой.  

 Чудо ж делают, не присев: 

 Перепев.  

  

 Пересест! 

 Не жалейте насиженных мест! 

185 Перемен! 

 Не жалейте надышанных стен! 

 Звезд упавших – и тех не жалейте! 

  

 Мертвым – мир.  

 Выход в мир 

190 Вот по этой самой аллейке, - 

  

 Чуть левей.  

 - У меня пятьдесят сыновей! 

 Как один. 

 - У меня проржавел карабин.  
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170 - Oslovení kamarád 

Zastaralo. Kvůli šedinám  

Nabízím vám pane... 

 

Pane občane... 

Pro...formu.  

          F l é t n a  

            (naléhavě)   

175 Překrmení.  

 

Přesypání.  

Kdyby byli sytí – nešli by,  

Spali by do úmoru – neušli by 

Ani kilometr, ani šestý:  

 

180 Přetrvávání. 

Zázraky se nedělají vsedě:  

Příliš mnoho zpěvu.   

 

Přesednutí!  

Nelitujte zahřátá místa!  

185 Změna!  

Nelitujte zadýchané stěny!  

Spadlé hvězdy – ani ty nelitujte!  

 

Mrtvým  – pokoj.  

Východ do světa 

190 Po té samé aleji, - 

 

Trochu doleva.  

- Mám padesát synů! 

Všichni stejní.  

- Mám zrezivělou karabinu.  
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195 - Полно - залежь 

 Их – по рвам! 

 - Без прoграмм 

 Из амбара – да в Индию?! 

 - Брали ж  

  

200 Перекоп! 

 Не искали ж протоптанных троп 

 На Москву! 

 - К чорту всю  

  

 Быль с ее трехсотлетними Lind’ami! 

205 - Идем завоевывать Индию! 

  

 Напролом! 

 - У меня недостроенный дом! 

 - Строим – мир! 

 - У меня недоеденный сыр! 

  

210 Выше носу же не переплюнешь! 

   Ф л е й т а  

 Переплюнь! 

 В синь! в июнь! 

 В новизну! и к тому – новолунье ж! 

  

 Чтоб шагать молодцом -  

215 Выступать нагишом! 

  

 Чтоб сошелся кушак - 

 Выступать натощак! 

  

 - Да здравствует полк! 

 Клыков перещелк.  

  

220 Довольно с нас круп! 

 Курков перещуп.  
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195 - Stačí  - je jich moc  

Je do zákopů!  

- Bez programů 

Ze sýpky – a do Indie?! 

- Dobyli přece 

 

200 Perekop!  

Nehledali prošlapané cestičky 

Na Moskvu!  

- Čert vem 

 

Minulost s jejími třistaletými Lind'ami!  

205 - Jdeme dobývat Indii!  

 

Cestou necestou!  

- Mám nedostavěný dům!  

- Stavíme – svět!  

- Mám nedojedený sýr!  

 

210 - Výš než máš nos nedoplivneš!  

      F l é t n a  

Doplivni!  

Do modra! do června! 

Do nového! a ještě k tomu je přece novoluní!          

                   

Abys šel jak bohatýr -  

215 Musíš být nahatý!  

 

Aby se zapnul opasek - 

Vyjít nalačno!  

 

- Ať žije pluk!  

Cvaknutí tesáků.  

 

220 - Už máme dost krup!  

Kohoutků cvakot.  
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 ...Сала и масла гарного! 

 Да здравствует красная...  

  

 - Крысы, марш! 

  

225 Нам опостылел домашний фарш! 

 Свежесть, которой триста 

 Лет - не свежа уже! Шагом, марш! 

 Кто не прокис – окрысься! 

  

 Нам опостылел молочный рис! 

230 Погорячее в ранцах! 

 Три миллмарда индийских крыс 

 Велико-оке-анских 

  

 Ждут, лихорадочно рои 

 Крысьего штурм унд дранг’а: 

235 С кошками мускусными бои  

 На побережьях Ганга 

  

 Ждут. Не до слоек, не до колбас  

 Гаммельнских, венских, пражских! 

 Мы – на вселенную! Мир – на нас! 

240 Кто не пропах – отважься! 

  

 Вот они, слойки! 

 Сдвинься, стройся! 

  

 Вот они, смальцы! 

 Щерься, скалься! 

  

245 Ни крупинки не припрятавши - 

 Шагом, шагом мимо ратуши! 

  

 Чванься! пыжься! высься! ширься! 

 Мимо рынка, мимо кирки.  
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 ...Sádla a oleje přesmaženého!  

Ať žije rudá... 

 

- Krysy, pochodem vchod! 

 

225 Zprotivila se nám domácí sekaná!  

Svěžest, které je stará třista 

Let – není už čerstvá! Pochodem vchod!  

Kdo nezkysl – staň se krysou!  

 

Zprotivila se nám mléčná rýže!  

230 Pospěšte si s bagáží!  

Tři miliardy indických krys 

Ticho-oce-ánských 

 

Čekají, netrpělivé davy 

Na krysí šturm und drang' 

235 S kočkami pižmovými boje  

Na březích Gangy  

 

Čekají. Nezajímají je loupáky, salámy 

Hammelnské, vídeňské, pražské!  

My – do vesmíru! Svět – na nás!  

240 Kdo ses nezalekl – odvaž se!  

 

Jaképak loupáky!  

Zvedni se, chystej se!  

 

Jaképak škvarky!  

Škleb se, ceň se!  

 

245 Ani kousek si neulili - 

Pochodem kolem radnice!  

 

Předváděj se! vytahuj se! vyvyšuj se! rozpínej se!  

Kolem trhu, kolem kostela.  
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 Мыслью – вестью – страстью – выстрелом -  

250 Мимо дома бургомистрова.  

  

 А на балконе... 

 Ах! а с балкона... 

 Вроде ожога... 

 Вроде поклона... 

   

255 Вроде Шираза 

 Щечного – тссс... 

 Кажется - розу 

 Поднял флейтист?  

  

 (Дело вежливости!) 

260 Не задерживаться! 

  

 Вышел радоваться, - 

 Не оглядываться! 

  

 Вот он, в просторы – лбом,  

 Города крайний дом.  

   _______________ 

 Око-ём! 

 Грань из граней, кайма из каём! 

 «Отстаем», - 

 Вот и рифма к тебе, окоем! 

  

 Скороход 

270 В семитысячемилевых, флот, 

 Обогнавший нас раз 

 Навсегда, - дальше глаз, дальше лба: 

  

 Бредовар! 

 Растопляющий всякую явь - 

275 Аки воск, - 

 Дальше всех наших воплей и тоск! 
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 Myslí – zprávou – vášní – výstřelem - 

250 Kolem domu purkmistrova.  

 

A na balkónu... 

Ach! a z balkónu...  

Jako popálení... 

Jako poklona...  

 

255 Jako Širaz 

Tvářičkový – pst...  

Zdá se – růži  

Zvedl flétnista?  

 

(Věc zdvořilosti!) 

260 Nezdržovat se!  

 

Když ses vyšel radovat, - 

Neohlížej se!  

 

To je on, do prostoru – čelem,  

Krajní dům města.  

_____________ 

265 Hori-zont!  

Hrana z hran, okraj z okrajů!  

"Zaostáváme,"- 

To je rým k tobě, horizonte!  

 

Rychlochodec 

270 V sedmitisícimílových, loďstvo, 

Které nás předehnalo jednou  

Provždy, - dál než oko, dál než čelo:  

 

Továrna na sny! 

Rozpouští jakoukoli realitu - 

275 Jako vosk, - 

Dále ode všech našich nářků a stesků!  
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 Тоскомер! 

 Синим пó синю (восемь в уме), 

 Как по аспиду школьной доски,  

280 Давший меру и скорость тоски: 

  

 Окохват! 

 Ведь не зря ж у сибирских княжат  

 Ходит сказ 

 О высасывателе глаз.  

  

285 Ведь не зря ж  

 Эта жгучая женская блажь  

 Орд и стай - 

 По заглатывателю тайн.  

  

 Окоим! 

290 Окодер, окорыв, околом! 

 Ох, синим- 

 синё око твое, окоем! 

  

 Вышед в вей,  

 Допроси строевых журавлей,  

295 В гаолян - 

 Допроси столбовых каторжан! 

  

 - Он! - За ним? 

 - Он же! – Ну, а за? – Он же... 

   - Джаным! 

300 Здесь - нельзя.  

 Увези меня за  

  

 Горизонт!.. 

    ___________ 

  

  

  



 120 

 Steskoměr!  

Modří po modři (osm přičíst),  

Jako po břidlici školní tabulky,  

280 Dal míru a rychlost stesku:   

 

Okochytač! 

Vždyť ne nadarmo u sibiřských knížat 

Vypráví se  

O vycucávači očí.  

 

285 Vždyť není přece zbytečná 

To žhoucí ženské chtění 

Hord a stád - 

Polykače tajemství.  

 

Okoškubač!  

290 Okoděrovač, okorytec, okodrtič! 

Ach, modré - 

Modravé je oko tvé, horizonte!  

 

Vyjdi ven,   

Vyptej se tažných jeřábů - 

295 Do prosného pole - 

Vyslechni dědičné trestance!  

 

- To je on! - Za ním?  

- Přece je to on! - No a proč? - On je.. 

- Drahoušek!  

300 Zde - nelze 

Odvez mě za  

 

Horizont!..  

 

   _________________ 
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 - Шел или спал? 

 - Штиль или шквал?  

305 - Рус или сед?  

 - Наш ли уж свет?  

  

 - Дали не те! 

 - Ели не  те! 

 - Горы не те! 

310 - Гулы не те! 

  

 - Наш или тот?  

 - Час или год?  

 - Год или три, - 

 Солько же шли?  

  

315 - Даль не та! 

 - Пыль не та! 

 - Синь не та! 

 - Тень не та! 

  

 - Плыл или мчал! 

320 - Гаммельн? Квартал.  

 - Гаммельн? Проспал. 

 - Гаммельн? Читал 

  

 В сказке.  

   - Весьма не новая 

325 Сказка: левей Ганновера.  

  

 - Лес не тот! 

 - Куст не тот! 

 - Дрозд не тот! 

 - Свист не тот! 
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 - Šel nebo spal?  

- Bezvětří či poryv větru?  

305 - Plavý nebo šedý?  

- Už je svět náš?  

 

- Nejsou to ty dálky!  

- Nejsou to ty jedle!  

- Nejsou to ty hory! 

310 - Není to to hučení!  

 

- Náš nebo ten?  

- Hodina nebo rok?  

- Rok nebo tři, -  

- Jak dlouho šli?  

 

315 - Není to ta dálka!  

- Není to ten prach!  

- Není to ta modř!  

- Není to ten stín!  

 

- Plul nebo pospíchal!  

320 - Hammeln? Čtvrť.  

- Hammeln? Zaspal.  

- Hammeln? Četl.  

 

V pohádce.  

     - Zdaleka ne nová 

325 Pohádka: vlevo od Hannoveru.  

 

- Les není ten!  

- Keř není ten!  

- Drozd není ten! 

- Hvizd není ten!  
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330 - Юн как Ахилл! 

 - Гаммельн? Гостил! 

 - Гаммельн? Простыл! 

 - Гаммельн? Учил 

  

 В книжке, покамест тáмбуром 

335 Тетки... 

   - С меня так Гамбурга 

  

 Хватит! 

  

 - Вздох не тот! 

 - Ход не тот! 

340 - Смех не тот! 

 - Свет не тот! 

  

 Синь, а не бел! 

 - Гаммельн? Пробел.  

 - Гаммельн? Прозрел:  

345 Блюдо, и ел 

  

 С пивом, в одном приятном 

 Обществе: Hammelbraten.  

  

 Славный кусок! 

 - Гаммельн? Дай срок! 

350 - Гаммельн? Заскок! 

 - Гаммельн? Отек  

  

 Мозга.  

   - Вниманья требую:  

 Гаммельна просто не было:  
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330 - Mlád jako Achilles!  

- Hammeln? Hostil!  

- Hammeln? Nastydl!  

- Hammeln? Učil  

 

V knížce, zatím co vyšívaly  

335 Tetičky... 

     - Mě tak Hamburk 

 

Mám dost! 

 

- Není to ten dech!  

- Není to ta chůze!  

340 - Není to ten smích!  

- Není to to světlo!  

 

Je modrý a ne bílý!  

- Hammeln, mezera.  

- Hammeln? Prozřel:  

345 Jídlo, a jedl  

 

S pivem, v jedné příjemné  

Společnosti: Hammelbraten.  

    

Výborné sousto!  

- Hammeln? Dej lhůtu!  

350 - Hammeln? Bláznivý!  

- Hammeln? Otok  

 

Mozku.  

 - Žádám o pozornost:  

Hammeln jednoduše nebyl:   
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355 Пыль. 

 Мель. 

 Моль. 

 Нуль.  

  

 Наша соль – пыль от пуль! 

360 Наша быль – рваный куль! 

 Пусть злее чумы, - 

 Все ж соль земли – мы! 

  

 Наша кровь – та же смоль! 

 Раз кровь – кровью смой! 

365 Пусть ропщут умы, -  

 Все ж кровь земли – мы! 

  

 Наша дробь – та же трель! 

 - Эй, раб! Влево цель! 

 Пав ниже земли, - 

370 Все ж цвет ее... 

  

 - Говорю вам: не те холмы! 

  

 - Не Германия! 

 - Много далее! 

 - Не Германия! 

375 - И не Галлия! 

  

 - Одурманены! 

 - Знай да взахивай! 

 - Не Германия!  

 - И не Влахия! 

  

380 - Тише тихого!  

 - Дольше длинного! 

 Коль не Скифия, 

 Значит... 
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355 Prach.  

Mělčina.  

Mol.  

Nula.  

 

Naše sůl – prach od kulek!  

360 Naše minulost – rozervaný pytel! 

Ať jsme horší než mor, - 

Přece solí země – jsme my!  

                        

Naše krev – černo černá!  

Jednou krev – krví smyj!  

365 Ať reptají rozumy, -  

Přece jen krví země – jsme my!  

 

Naše bubnování – stejný trylek!  

- Hej, otroku! Zamiř vlevo!  

Spadne níže než je země,-  

370 Stejně její barva...  

 

- Říkám vám: nejsou to ty kopce!  

            

- Není to Německo!  

- Mnohem dále!  

- Není to Německo!  

375 - A není to Galie!  

 

- Omámeni!  

- Poznej a div se!  

- Není to Německo!  

- A není to Vlašsko!  

 

380 - Tišší než tichý!  

- Delší než dlouhý!  

Když ne Skythové,  

Tedy... 
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   - Индия! 

  Ф л е й т а  

385 Индостан! 

 Грань из граней, страна из стран.  

 Синий чан - 

 Это ночь твоя, Индостан.  

  

 Здесь не там 

390 Променявший, и дай не дам, 

 Гамма гамм,  

 Восходящая прямо в храм.  

  

 Рис, маис, 

 Промываемый девой из  

395 Кув-шинá: 

 Тишина твоя, Индостан.  

  

 Как стрелок  

 После зарослей и тревог  

 В пушину´-  

400 В тишину твою, Индостан, - 

  

 Человек... 

    ______________ 

  

 - Пагоды купола! 

 - Что-то, синим-синё! 

 - Рисовые поля! 

405 - Пальмовое вино! 

  

 С первоначальных бед, 

 С первоначальных дрём, 

 Детский и крысий бред 

 Сахарным тростником. 
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        - Indie!  

   F l é t n a  

385 Indostán!  

Hrana z hran, země ze zemí 

Modrá káď - 

To je tvá noc, Indostáne.  

 

Tady není tam 

390 Proměňující, a dej ne dám,  

Škála škál,  

Stoupající přímo v chrám.  

 

Rýže, kukuřice, 

Dívka je promývá vodou ze  

395 Džbánu:  

Ticho tvé, Indostáne.  

                 

Jako střelec 

Po porostech a poplaších  

Do pelíšku -   

400 Do ticha tvého, Indostáne,-  

 

Člověk... 

   ______________ 

- Pagody klenba!  

- Něco modře modrého!  

- Rýžová pole! 

405 - Palmové víno!   

 

Od prvních neštěstí,  

Od první dřímoty,  

Dětská a krysí blouznění   

Cukrovou třtinou.  
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410 Миру который год?  

 Миру который миг?  

 Перец, в ветрах, цветет! 

 Сахар, в ветрах, шумит! 

  

 Не целина – шагрень! 

415 У синевы налет 

 Сливы. – Четвертый год.  

 И никоторый год.  

  

 Смол 

 Гул. 

420 Вол. 

 Мул.  

  

 Не полотно - резня 

 Красок. Дотварный ил.  

 Творческая мазня 

425 Гения. Проба сил 

  

 Демона. В первый раз 

 Молотом о кремень.  

 Миру четвертый час 

 И никоторый день.  

  

430 Де-вы 

 Ганга! 

 Древо 

 Манго! 

  

 Индиго! Первый цвет! 

435 Индия! Первый крик 

 Твари. Вперись, поэт: 

 Миру четвертый миг! 
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410 Kolik je roků světu?  

Kolik je světu okamžiků?  

Pepř, ve větru kvete!  

Cukr, ve větru šumí!  

 

Ne neobdělaná půda – šagrén!  

415 Modř s nádechem 

Švestky. - Čtvrtý rok.  

A nepočitatelný rok.  

 

Pryskyřice 

Praskání.  

420 Vůl.  

Mula.  

 

Ne plátno – masakr 

Barev. Pravěký jíl  

Tvůrčí mazanice 

425 Génia. Zkouška sil 

 

Démona. Poprvé 

Kladivem o křemen.  

Světu je čtvrtá hodina 

A nepočitatelný den.  

 

430 Pan-ny 

Gangy!  

Strom  

Manga! 

 

Indigo! První barva!  

435 Indie! První křik 

Tvora. Zaměř svůj zrak, básníku:  

Světu je čtvrtý okamžik! 
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 Час предвкушаю: смяв 

 Время, как черновик... 

440 Ока последний взмах - 

 И никоторый миг  

  

 Миру... 

  С т а р а я  к р ы с а 

   Так-таки и зудит! 

 Что-то – будто бы – точно – вид  

445 Этой местности мне знаком.  

 Чем-то пагода на закром 

  

 Смахивает... 

   - Тюрбан! Брамин! 

  С т а р а я  к р ы с а 

 Что за Индия, где овин  

450 На овине... 

   - Бомбей! Базар! 

 Дервиш с коброю! 

  С т а р а я  к р ы с а 

    И амбар 

 На амбаре... 

455   - Дворец раджи! 

  С т а р а я  к р ы с а 

 Вот так тропики в поле ржи! 

  

 Черным пó белу, по складам: 

 Пальма? Мельня. Бамбук? Шлагбаум.  

 Кондор? Коршун. Маис? Горох.  

460 Мы от Гаммельна в четырех  

  

 Милях, - горсточка, а не полк! 

   Ф л е й т а  
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 Tuším příchod hodiny: mačkám  

Čas, jako nanečisto psaný text... 

440 Poslední mrknutí oka  

A nepočitatelný okamžik  

 

Světu... 

S t a r á   k r y s a  

        Svědí to a svědí!  

Něco – jako by – dobře – vzhled  

445 Této krajiny je mi znám.  

Něco jako pagoda sýpce 

 

Podobá se...    

      - Turbane! Brahmáne!  

S t a r á   k r y s a  

Co je to za Indii, kde je to samé obilí 

450 Na sušárně...           

    -  Bombaj! Bazar!  

Derviš s kobrou!  

S t a r á   k r y s a  

          A sýpka 

Na sýpce... 

455          - Palác rádži!  

        S t a r á   k r y s a  

To jsou tropické oblasti v žitném poli!  

 

Černé na bílém, po slabikách:  

Palma? Mlýn. Bambus? Závora.  

Kondor? Luňák. Kukuřice? Hrách.  

460 Jsme od Hammelnu čtyři               

 

Míle, - hrstka, a ne pluk!  

     F l é t n a  
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 Кривотолк! 

 Рвите шкурника, чтобы смолк! 

 Крив и кос 

465 Тот, кто в хоботе видит нос 

 Собственный, и в слоне – закром.  

 Крив и хром.  

  

 (Хлеще! хлеще! рассыпай! нижи 

 Хроматические гаммы лжи!) 

  

470 Лжец и трус 

 Тот, кто в будущем видит – груз, 

 Мертв и сгнил 

 Тот, кто, идучи, видит тыл 

 Собственный, и в просторах – порт.  

475 Переверт! 

  

 Передерг! 

 Верьте Музыке: проведет 

 Сквозь гранит.  

 Ибо Музыки – динамит - 

480 Младше... 

   - Всé на единый фронт:  

 Горизонт! 

  

 - Озеро! 

 - Яхонт! 

485 - Розовым 

 Взмахом.  

 - Видишь? - 

 Самим бы! 

 Ибис! 

490 Фламинго! 
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 Pomluvy!  

Bijte ničemu, aby zmlkl!  

Poloslepý a šilhavý  

465 Je ten, kdo v chobotu vidí nos 

Vlastní, a ve slonu – sýpku. 

Poloslepý a chromý.  

 

(Ostřeji! ostřeji! rozhazuj! řaď  

Chromatické stupnice lži!) 

 

470 Lhář a zbabělec 

Je ten, kdo v budoucnosti vidí – tíhu,  

Mrtev a shnilý 

Je ten, kdo jde a vidí zázemí 

Vlastní, a v prostorech – přístav.  

475 Převrácení!  

 

Zkreslení! 

Věřte Hudbě: provede 

Vás žulou. 

Protože než hudba – je dynamit - 

480 Mladší... 

       - Všichni na jednu frontu:  

Horizonte!  

 

- Jezero!  

- Achát!  

485 - Růžovým  

Mávnutím.  

- Vidíš? - 

I my bychom!  

Ibis!  

490 Plameňák!                                    
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  С т а р а я  к р ы с а 

 Синее топит! 

  

 - Зеркало тропик! 

 Кротость - 

 В сапфирах! 

495 Лотос! 

 Папирус! 

  

 В воду - 

 Как в спальню. 

 Озеру - 

500 Пальмы 

 Низкопоклонство.  

 - Смоем! 

 - Напьемся 

  

 Соком лотосовым: покой.  

   Ф л е й т а  

505 Водопой.  

 Дальним – варево и постой.  

 Спят и пьют.  

  С т а р а я  к р ы с а  

 Говорю вам, что это - пруд 

 Гаммельнский: триста лет как сгнил! 

   Ф л е й т а  

 Кро-ко-дил! 

  

 - Сбудется! 

 - Близится! 

  С т а р а я  к р ы с а  

 Лужица! 

 Жижица! 

  

515 - Шелком ластится! 
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    S t a r á  k r y s a  

Modrá hlubina topí!  

            

- Zrcadlo  tropických oblastí!  

Pokornost – 

V safírech!  

495 Lotosi!  

Papyrusi! 

 

Do vody - 

Jako do ložnice 

Jezeru - 

500 Palmy 

Patolízalství.  

- Smyjeme!  

- Napijeme se  

 

Lotosového nektaru: klid.  

   F l é t n a  

505 Napajedlo. 

Poutníkům – byt a stravu.    

Spí a pijí.                  

 S t a r á  k r y s a   

Říkám vám, že je to – rybník 

Hammelnský. Již před třemisty lety shnil! 

     F l é t n a  

510 Kro-ko-dýl! 

 

- Splní se!  

- Blíží se!  

  S t a r á  k r y s a  

Loužička!  

Břečka!   

 

515 - S vlní jako hedvábí!  
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  С т а р а я  к р ы с а  

 Головастики! 

 Безголовым и главарю:  

 Головастики, говорю! 

   Ф л е й т а  

 Словарю - 

520 Смыслов нищему корчмарю, 

 Делу рук - 

 Кто поверит, когда есть звук:  

 Царь и жрец.  

  С т а р а я  к р ы с а   

 Говорю вам, что это лжец, 

525 Лжец, агент! 

   Ф л е й т а  

 Лжет не Музыка – инструмент! 

  С т а р а я  к р ы с а    

 Trug und Schand! 

   Ф л е й т а  

 Лжет не Музыка – музыкант! 

 Обособь! 

  С т а р а я  к р ы с а    

530 Говорю вам, что это топь,  

 Гать! 

   Ф л е й т а   

   Пусть так! 

 Лучше Музыка, чем мышьяк. 

  С т а р а я  к р ы с а    

 Смерть! 

   Ф л е й т а   

535    Что в том?  

 Лучше озеро, чем закром,  

 Сплыл, чем сгнил! 

 Тина? Полно! Коралл! Берилл! 

 Изумруд... 

  

540 Ведь не в луже, а в звуке – мрут! 
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   S t a r á  k r y s a  

 Pulci!  

Bezhlavým i pohlavárovi:  

Pulci, říkám! 

 F l é t n a  

Slovníku - 

520 Smyslů zbavenému krčmáři,  

Práci rukou  -  

Kdo uvěří, když je zvuk:  

Car i velekněz.            

 S t a r á   k r y s a  

Říkám vám, že je to lhář,  

525 Lhář, agent!  

 F l é t n a             

Nelže Hudba – ale nástroj!  

  S t a r á  k r y s a  

Trug und Schand!  

F l é t n a  

Nelže Hudba – ale muzikant!  

Odděl to!  

 S t a r á   k r y s a  

530 Říkám vám, že je to bažina,  

Hať! 

 F l é t n a  

      Ať si!  

Lepší Hudba, než arzén.  

S t a r á  k r y s a  

Smrt!  

 F l é t n a  

535          Co je na tom?  

Lepší jezero, než sýpka,  

Lepší uplavat, než shnít!  

Bahno? Dost! Korál! Beryl!  

Smaragd... 

 

540 Vždyť ne v louži, ale ve zvuku – umírají!  
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 Чтó тело? Тени тень! 

 Век тела – пены трель! 

 Нир-вана, вот он, сок! 

 Ствол пальмы? Флага шток.  

  

545 В мир арок, радуг, дуг 

 Флагштоком будет – звук.  

 Чтó – руки! Мало двух.  

 Звук – штоком, флагом – дух. 

  

 Есмь: слышу! («вижу» - сон!) 

550 Смысл выше – ниже тон.  

 Ни-жайший. Тела взмет,  

 И – тихо: нота нот.  

  

 Воздух душен, вода свежа.  

 Где-то каждый из нас раджа.  

555 (В смерти...) 

    С миром глаза смежи... 

  

 - Этой Индии  м ы  - раджи! 

     _____________ 

 Раджа на радже! 

 Но крыс тех уже -  

560 Никто и нигде:  

 Круги на воде.  

  

V. В РАТУШЕ 

(Глава пятая) 

  

 - Тайные, статские -  

 Здравствуйте, ратсгерры! 

 Старого Гаммельна 

 Стены избавлены 

5 От даровых жильцов.  
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 Co je tělo? Stínu stín!  

Stáří těla – šumění pěny!  

Nir-vána, to je on, nektar!  

Kmen palmy? Stožár praporu.  

 

545 Do světa arkád, duh, oblouků 

Stožárem bude – zvuk.  

A co – ruce! Dvě nestačí.  

Zvuk – je stožárem, duch - praporem.  

 

Jsem: slyším! ("vidím" – sen!)  

550 Význam je výše – níže je tón 

Nej-nižší. Tělo vyplouvá,  

A – ticho: nota not.  

 

Vzduch je dusný, voda svěží.  

Každý z nás je někde rádža.  

555 (Ve smrti...) 

          V míru oči zavíráme... 

 

- V této Indii  j s m e  – rádžové!  

       _______________ 

Rádža na rádžovi!  

Ale krysy ty již - 

560 Nikdo a nikde:  

Kruhy na vodě.  

                         

 

V. NA RADNICI 

(Kapitola pátá ) 

 

-  Tajní, v civilu - 

     Buďte zdrávi, páni radní!  

     Starého Hammelnu 

     Zdi jsou zbaveny  

5 Darovaných obyvatel.  
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 Праздник котлов.  

 Шествие протвиней, - 

 Крысы утоплены! 

  

 Не был Цезарем бы - 

10 Стал бы поваром бы... 

 Бейте в сковороды! 

 Бейте в сковороды! 

  

 Дням беспрепятственно 

 Радуйтесь, ратсгерры! 

15 Ибо очищены 

 Склады – от хищников,  

 Головы от идей.  

  

 В скóвороду – бей! 

  

 Иллюминацией 

20 Празднуйте, ратсгерры,  

 - Цукром с цикорием - 

 Чудо-викторию  

 Без кулаков, без пуль  

  

 Праздник кастрюль.  

25 Ратсгерры, дожили: 

 Крысы уложены.  

  

 Сладко ль, солоно ли - 

 Делать нечего - 

 Вам – исполненное,  

30 Мне – обещанное.  

  

 Трепоток.  

 Шепоток.  

 Раты – вкось,  

 Герры – в бок 
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 Svátek kotlů.  

     Průvod pekáčů, -  

     Krysy jsou utopeny!  

 

Kdyby se nestal Césarem,  

10 Stal by se kuchařem... 

     Bijte do pánví!  

     Bijte do pánví!  

 

Dnům bez překážek 

Radujte se, páni radní!  

15 Neboť jsou očištěny  

Sklady  - od dravců,  

     Hlavy od myšlenek.  

 

     Do pánve – bij!  

 

Iluminací  

20 Oslavujte, páni radní,  

- Cukrem a cikorkou -  

Zázrak-vítězství 

Bez pěstí, bez kulek.  

 

Svátek hrnců. 

25 Páni radní, dožili jste se:  

Krysy jsou skoleny.  

 

Ať se vám to líbí nebo ne - 

Nedá se nic dělat - 

Já - jsem splnil, 

30 A mně – dejte slíbené.  

 

Šum.  

Šeptání.  

Radní – pokukují,  

Páni – šťouchají se.  
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35 Щеки – мак,  

 Брови – еж: 

 - То есть – как?  

 - То есть – что ж?  

  

 (Полка с мопсами 

40 В лавке глиняной!) 

 - Что же – собственно?  

 - Что же – именно?  

  

 - Ясно и точно, без нечто и где-то:  

 В собственность деву, по имени Грета.  

  

45 - Грету? Не Греты у нас и нет:  

 В землях живем германских.  

 В городе Гаммельне столько ж Грет,  

 Сколько, к примеру, Гансов.  

  

 Ганс или Грета. Не Грета – Ганс.  

50 За валунами в реку - 

 В Гаммельн за Гретами. Контре-данс:  

 Коли не Ганс – так Грета.  

  

 Выйдет тебе  

 Суженая! 

55 Выводками! 

 Дюжинами! 

  

 Не косорукий, да не слепой -  

 Уж себе Грету сыщешь! 

 Выемка – всé на один покрой! -  

60 В ямку и прыщик в прыщик.  
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3 Tváře - jako mák,  

     Obočí – naježené: 

- Jak prosím? 

- Co prosím?  

 

(Police s psími figurkami 

40 V obchodě s keramikou!) 

- A co – vlastně?  

- A co – zrovna? 

 

- Jasně a přesně, bez něčeho a někde:  

Za ženu dívku, jménem Gréta.  

 

45 Grétu? Ne, Grétu nemáme:  

V zemích žijem německých.  

Ve městě Hammelnu je tolik Grét,  

Kolik je, například, Hansů.  

 

Hans nebo Gréta. Hans není Gréta. 

50 Za valouny do řeky - 

Do Hammelnu za Grétami. Řadové tance:  

Jestli ne Hans – tak Gréta.  

 

     Stejně se ti dostane  

Předurčená! 

55 V hejnech!  

Po tuctech!  

 

Nejsi křivoruký ani slepý - 

Vždycky si nějakou Grétu najdeš!  

Výstřihy -  všechny podle jednoho střihu! - 

60 Dolíčky ve tvářích a uher na uhru.  
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 Оспа в оспину,  

 Чутка в чуточку,  

 Чью же, собственно, 

 Грету?  

65   - Шутите! 

  

 Чью же, думали, высвистывал 

 Грету – как не бургомистрову?  

  

 Кипяток.  

 Топотеж. 

70 Раты – в скок,  

 Герры – в лежь,  

  

 Ратты – в ик.  

 Герры – в чих.  

 - И шутник! 

75 - И жених!  

  

 Сто кабанов захрюкало.  

 Заколыхали брюхами.  

  

 - Ой насмешил! Утешил же! 

 Заполыхали плешами.  

  

80 - В эдаком фартучке 

 Девоньку?  

   - Так-таки.  

  

 - С коробом почестей 

 Девоньку? 

85   - В точности.  

  

  

  

  



 146 

 

 Samá neštovice,  

Kousek po kousíčku,  

A čí vlastně,  

Grétu?  

 

65         - Žertujete! 

 

Kvůli které že jste si mysleli, že pískal 

Grétě – když ne kvůli purkmistrově?  

 

     Bouře.  

Dupání.  

70 Radní – vyskočili,  

Páni – se sklátili,  

 

Radní – škytali,  

Páni – kýchali.  

- No to je šprýmař!  

75 - A ženich!  

 

Sto kanců zachrochtalo.  

Popadají se za břicho.   

 

- Ach rozesmál nás! A potěšil!  

Zaleskly se jim pleše.  

 

80 - V Takové zástěře 

Dívenku?  

        - Tak prosím. 

 

- Milou a počestnou 

Dívenku?  

85         - Přesně. 
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 Раты – в фырк,  

 Герры – в верт.  

 - Ну и франт! 

 - Ну и ферт! 

  

90 Очи – в узь,  

 Щеки – в глянц.  

 - Ну и гусь! 

 - Ну и Ганс! 

  

 С кузовом сéребра 

95  Девоньку?  

   - Сеяли! 

  

 - Полную житницу 

 Девоньку? 

   Жните же! 

  

100 - Нотный тюк! 

 Штанный клок! 

 Ну – супруг! 

 Ну – зятек! 

  

 Уж и шустр! 

105 Уж и быстр! 

 Ржет без чувств  

 Бургомистр.  

  

 - Наспех да наскоро 

 Свадебку?  

110   - Ратсгерры! 

  

 Первую в городе 

 Девушку?  

   - Боровы! 
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 Radní – si odfrkli,  

     Páni – zavrtěli se.  

- No to je frajírek! 

- No to je floutek!  

 

90 Oči – zúžené,  

Tváře – lesklé.  

- To je ale husa!  

- To je ale Hans!  

                 

S vozem stříbra 

95 Dívenku?  

- Kdo sázel! 

 

- S plnou sýpkou  

Dívenku?  

- Ať sklidí! 

 

100 - Balík not!  

Otrhánek!  

To je ale – manžel!  

To je ale – zet'áček!  

 

To je ale čiperka!  

105 To je rychlost!!  

Řehtá se jak smyslů zbavený 

Purkmistr.  

  

- Ve spěchu a narychlo 

Svatbičku?  

110         - Páni radní!  

 

První ve městě  

Dívku?  

- Svině! 
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 «Будь то хоть бес, хоть жид,  

115 Тот, кто освободит 

 Город – хоть слеп, хоть спятил! - 

 В дом бургомистра зятем  

 Вступит, в графу особ 

 В городе – первых...» 

120    - Стоп! 

  

 Не в хороводе, небось, дуда, - 

 В думе! Шажком! Анданте! 

 Только про беса и про жида,  

 Где же про музыканта 

  

125 Сказано?  

   Как завершен обряд - 

 Милости просим, брате! 

 Всяк музыканту на свадьбе рад, - 

 Только не в роли зятя.  

  

130 За музыканта! За нотный крюк! 

 Звук! – Флейтяную дырку!  

 Где ж это видано, чтобы вдруг 

 Да с музыкантом – в кирку?  

  

 За музыканта! За нервный ком - 

135 Дочку! милей ковач мне! 

 Что ж и делать-то ей с тюком 

 Нотным – на ложе брачном! 

  

 За музыканта! за голый боб! 

 Может - в краях незнамых -  

140 Только не слыхивал Гаммельн, чтоб 

 За музыкантов – замуж! 
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 "Ať je to čert, nebo žid,  

115 Ten, kdo osvobodí  

Město – ať je slepý, ať je blázen! - 

Do domu purkmistrova jako zet' 

Vstoupí, mezi osobami 

Ve městě – první..."  

120                - Stop!  

 

Co je píšťala do chorovodu- 

V radě! Krůčkem! Andante!  

Jen o čertu a židu byla zmínka,  

Kde se mluví  

 

125 O muzikantovi?  

Jak je ukončen obřad - 

Vítejte, bratře!  

Všichni mají muzikanta na svatbě rádi, - 

Ale ne jako zetě.  

 

130 Vzít si muzikanta! Houslový klíč!  

Zvuk! - Flétnovou dírku!  

Kdo to kdy viděl, aby najednou  

Šla s muzikantem - do kostela?  

 

Muzikant! Klubko nervů - 

135 Dcerku! kovář by mi byl milejší!  

Co by si počala s balíkem 

Notovým – ve svatební posteli!  

        

Muzikanta! Holý zadek!  

Možná v neznámých krajích - 

140 Ale Hammeln neslyšel, že by  

Se vdávaly – za muzikanty!  
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 - Что есть музыка? Щебет птах! 

 Шутка! Ребенок сладит! 

 - Что есть музыка? Шум в ушах.  

145 Увеселенье свадеб.  

  

 - Беспоследственный дребезг струн.  

 - Скука и крики браво.  

 - Что есть музыка? Не каплун,  

 А к каплуну – приправа.  

  

150 - За-бывается: молод был -  

 Сам загибал преловко! 

 - Мешанина из бычьих жил,  

 Дерева и сноровки.  

  

 Околпачивающий пар.  

155 Нет! Музыкантов кормим 

 Для того, чтобы пищи вар 

 В нас протекал проворней.  

  

 - Полегонечку – за пивцом - 

 Да чтобы женский пол был... 

160 Две-три áрийки перед сном... 

 Только не очень долго.  

  

 - Что есть музыка? С первых нот:  

 «Что бы вам, братцы, кончить?» 

 - Ну а я так – наоборот:  

165 Только бы что погромче,  

 Побасистее! 

  

   - Рано встав,  

 Да коли восемь ртишек... 

 - Превышение всяких прав 

170 Гетто: себя не слышишь! 
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 - Co je to hudba? Štěbetání ptáků!  

Vtip! I dítě to dokáže!  

- Co je hudba? Šum v uších 

145 Obveselení svateb.  

 

- Neškodné řinčení strun.  

- Nuda a výkřiky bravo.  

- Co je hudba? Není to kapoun,  

Jen koření k němu.  

 

150 - Mám krátkou paměť: byl jsem mladý - 

Sám obratně zahýbal!  

- Směsice býčích žil, 

Dřeva a šikovnosti.  

 

Mámivý opar.  

155 Ne! Muzikanty živíme 

Proto, aby nám  

Trávilo lépe.   

 

- Jen tak – u pivka - 

A aby ženy byly... 

160 Dvě-tři árijky před spaním... 

Ale ne moc dlouho.  

 

- Co je to hudba? Od prvních not:  

"Neměli byste, braši, končit?" 

Ale já – bych naopak:  

165 Jen být hlasitější,  

Basovější! 

 

- Když brzy vstávám,  

A když mám osm krků... 

- Překročení všech práv.  

170 Ghetto: sebe neslyšíš!  

 



 153 

 - Музыка? Гриф 

 С лентами.  

   - Шлиф.  

 - К зёву позыв.  

175 Так...перелив... 

  

 - После сольцы´ - пирожное... 

 - Из пустоты – в порожнее... 

 - Не осведомлены, префект:  

 Музыка есть аффект.  

  

180 Аффектация неких чувств,  

 Коих и нету. Хам, мол, - 

 Кто не чувствует.  

    - Как ни тщусь:  

 Что-либо, кроме гаммы - 

  

185 Беспоследственно.  

    - Факт есть факт:  

 Музыка есть антракт.  

  

 - Рукоделие праздных дур.  

 Чтó до меня – так стойко:  

190 Пуще всяческих увертюр 

 Мне по нутру - настройка 

  

 Перед оными. 

   - Фонд есть фонд:  

 Музыка есть афронт - 

  

195 Смыслу здравому. Вящий вздор, 

 Нежель чулок с ажуром.  

  

  Б у р г о м и с т р  

 Выше- высказанное – вздор,  

 Истина есть. Скажу вам.  
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 - Hudba? Hmatník 

S pentlemi. 

- Ladění.    

- K zívání nutí 

175 - Taková...mezihra... 

 

- Po slanečkovi – dort... 

- Mlátit prázdnou slámu  

- Nemáme informace, prefekte:  

Hudba je afekt.  

 

180 Afektace jistých citů,  

Které nejsou. Hulvát je prý ten, - 

Kdo necítí.  

- Ať se snažím, jak chci:  

Cokoli kromě stupnice - 

 

185 Je bez následků.  

- Fakt je fakt: 

Hudba je přestávka.  

 

- Ruční práce hloupých ženských.  

Co mě se týká – tak tvrdím:  

190 Než všelijaké předehry  

Je mi víc pochuti – ladění 

 

Než ty. 

-  Základ je základ:  

Hudba je urážka - 

 

195 Zdravého rozumu. Větší nesmysl 

Než krajkové punčochy.  

 

P u r k m i s t r 

Výše – uvedené je nesmysl,  

Pravda je. Řeknu vám.  
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 Думали - гриф 

200 С лентами? Шлиф?  

 К зёву позыв?  

 Так...перелив - 

  

 Музыка? – Тиф - 

 Музыка! Взрыв! 

205 Пó степи – скиф! 

 Жил перерыв!  

  

 За головню – да голыми - 

 Хвать! Из огня да в полымя!  

  

 Пострашнее, чем шум в ушах, 

210 Грезы, глаза зажмуря.  

 Музыка – это банков крах, 

 Раскрепощенье фурий.  

  

 Приглашается папа Пий 

 На Рождество предместий.  

215 Quatuor четырех стихий, 

 Раскрепощенье бестий.  

  

 Рабской сущности унтергрунд -  

 Музыка – есть – бунт.   

  

 Бунт архангела. Бунт скота.  

220 Бунт галуна в передней.  

 Не невеста – клоком – фата! - 

 За фортепьяно – ведьма! 

  

 Лучше шулера пощади, 

 Чем музыканта! Дрёма - 

225 В креслах? Бесы на площади´ 

 Думской – и бесы в доме!  

  



 156 

 Mysleli jste si hmatník 

200 S pentlemi? Ladění?    

K zívání nutí?  

Taková...mezihra - 

 

Hudba? – To je tyfus - 

Hudba! To je výbuch!  

205 Po stepi – skyt!  

Přeřezání žil!  

 

     Hořící poleno - holýma rukama -  

Chyť! Jako z bláta do louže!  

 

Horší, než šum v uších,  

210 Sny se zavřenýma očima.  

Hudba – to jsou krachující banky,  

Vypuštění fúrií.  

 

Zveme papeže Pia 

Na Vánoce předměstí.  

215 Quatuor čtyřech živlů,  

Osvobození bestií.  

 

Podzemí otrockého bytí - 

Hudba – je – vzpoura.  

 

Vzpoura archanděla. Vzpoura skotu.  

220 Vzpoura prýmku v předsíni.  

Není to nevěsta – s cárem závoje! -  

Za klavírem – čarodějnice!  

 

Raději podvodníka ušetři,   

Než muzikanta! Pospávat - 

225 V křeslech? Čerti na náměstí 

Radničním - a čerti v domě!  
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 Женской сущности септ-аккорд - 

 Музыка – есть – чорт.  

  

 Лупоглазого школяра 

230 В пасмах – кулак Потсдаму.  

 Что есть музыка? Ça ira!  

 Ратсгерры, вот вам гамма! 

  

 В оперении райских птах 

 Демоны: stirb und tödte! 

235 Что есть музыка? Тайный страх  

 Тайного рата Гёте - 

  

 Пред Бетховеном.  

  

 Брови – вверх, 

 Краска – в нос.  

240 Раты – в перх, 

 Герры – в чёс.  

  

 Раты – в крёхт, 

 Герры – в чох.  

 - С нами фохт! 

245 - С нами Бог! 

  

 Только, талант непризнан, 

 Ратсгер от Романтизма,  

  

 Новорожденски-розов 

 И Филомелой прозван:  

250 «Музыка в малых дозах -  

 Это не так серьезно».  

  

 Бурго-же-мистр, величав и льдист:  

 - В Вас говорит артист.  
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 Ženské podstaty sept-akord - 

Hudba – je ďábel.  

 

Rozcuchaný školák 

230  S vyvalenýma očima – pěst Postupimi. 

Co je hudba? Ça ira!  

Radní, tady máte stupnici!  

 

V opeření rajských ptáků  

Se skrývají démoni: stirb und tödte!  

235 Co je Hudba? Tajný strach  

Tajného rady Goetha - 

 

Z Beethovena.  

 

     Obočí – nahoru,  

Barva – na nos.  

240 Radní – pokašlávají,  

Páni – se škrábou.  

 

Radní - kýchají,  

Páni hltají 

- S námi je rychtář!  

245 - S námi je Bůh!  

 

Jen, talent není uznán,  

Pan radní z Romantismu  

 

Je růžový jako novorozeně 

A dostal jméno Filoméla:  

250 "Hudba v malých dávkách -  

To není tak vážné".  

 

Pur-k-mistr, veliký a ledově chladný  

- Z Vás mluví umělec.  
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 Р а т с г е р р  о т  Р о м а н т и з м а  

 Tempi passati! 

  Б у р г о м и с т р 

255 Ратсгеры, сядьте! 

  

 Шутки за рюмкой.  

 Думсгерры, думьте! 

  

 Можно ли – непостижим Господь - 

 За музыканта - плоть 

  

260 Нашу.  

   __________________ 

 В городе – впрочем, одна семья 

 Гаммельн! Итак, в семействе 

 Гаммельнском – местоименья «я» 

 Нет: не один: всé вместе.  

  

265 За исключением веских благ, 

 Я означает – всяк.  

  

 Славное слово, и есть в нем прок:  

 Всяк! Так и льнет шубейкой! 

 Автору же этих скромных строк 

270 Озолоти! убей хоть! - 

  

 Только одна в нем – зато моя! - 

 Буква понятна: я.  

  

 Необоримая! Так алмаз 

 Жив в черноте пожара.  

275 Неповторимая! Что есть аз?  

 Что не бывает парой.  

  

 На языке невозвратных рас 

 Аз означает: раз  
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 P a n  r a d n í  z  R o m a n t i s m u  

Tempi passati!  

P u r k m i s t r  

255 Paní radní, sedněte si!  

 

Vtipy u skleničky. 

     Radní páni, přemýšlejte!  

 

Zda je možno – nevyspytatelný je Hospodin - 

Za muzikanta – tělo  

 

260 Naše.  

  _______________ 

Ve městě – je ale, jedna rodina 

Hammeln! A tak, v rodině  

     Hammelnské – zájmeno "já" 

Není: ne jeden: všichni dohromady.  

 

265 Kromě výrazného prospěchu  

Já označuje – všechny.  

                 

Slavné slovo, a je v něm užitek:  

ich! Jako přiléhavý kožich!  

Autorovi těchto skromných řádek  

270 - Pozlať! třeba ho zabij! - 

 

Jenom jedno je v něm – ale moje! - 

Písmeno jasné: já.  

 

Neporazitelné! Jako diamant 

Živý je v temnotě požáru.  

275 Neopakovatelné! Co je az?             

Co nebývá ve dvou.  

 

V jazyku zmizelých ras  

Az znamená: jednou.  
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 (Азры...) 

  

280 В городе Гаммельне лишь азы´ 

 Впрочем, язык прикусим.  

 Страшное слово! Страшней грозы 

 В полночь, гостей за гусем:   

  

 Я! (В пожирающем большинстве  

285 Я означает – всé.) 

  

 Как у соседей! как у людей! 

 Не мое дело – всé так! 

 Автору же, ясновидцу лжей,  

 Оку – из самых светлых,  

  

290 Только одна в нем – прошу понять - 

 Буква доступна: ять.  

  

 Я: нагруженная по края 

 Яблонь: снимай не снимешь! 

 В Гаммельне ж – вместо  и м е н ь я:  я -  

295 Мы – лишь тогда не мнимость,  

  

 Не глухонемость, не пень, не тын - 

 С буквы когда – в аршин!  

  

 (Право гигантов!) 

 - За музыканта?  

300 Это пикантно! 

 Это пикантно! 

  

 Время – пропало! 

 Место – пространство! 

 - За зубоскала! 

305 - За голодранца! 
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 (Azry...) 

 

280 Ve městě Hammeln jsou jen azy 

Ale radši si jazyk překousneme.  

Strašné slovo! Horší než bouře 

O půlnoci, horší než hosté přežraní husou:  

                       

Já! (V převážné většině   

285 Já označuje – všichni.)  

 

Jako u sousedů! jako u lidí!  

Není to moje věc – všichni to říkají!  

Autorovi - jasnovidci lží,   

Oku – nejsvětlejšímu,  

 

290  Jenom jedno je v něm – račte chápat - 

     Písmeno dostupné: jat'          

 

Já: naplněná po okraj 

Jabloň: trhej, neotrháš!  

V Hammelnu je – místo  j m ě n í:  já - 

295 My – jen tehdy není pochybnost,  

 

Hluchoněmost, pařez, plot - 

  Písmeno když vyroste – do aršinu!    

 

(Právo gigantů!) 

- Za muzikanta?        

300 To je pikantní!  

To je pikantní!  

 

Čas zmizel!  

Místo – prostor!  

- Za posměváčka!           

305 - Za otrhance!  
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 - Без будудщего! 

 - За дудочника! 

  

 В доме – гнусь.  

 В лавке – долг.  

310 Черный гусь! 

 Белый волк! 

  

 С крыши – душ,  

 В спальне – штранд.  

 - Кто ваш муж?  

315 - Му-зы-кант.  

  

 Рук – вместо платы,  

 Плеск – вместо мяса.  

 - За звездохвата! 

 - За лоботряса! 

  

320 В грезы да в планы 

 Первенца кутай.  

 - За великана!  

 - За лилипута! 

  

 - За опусника! 

325 - За фокусника! 

  

 Вечный иск! 

 Всё в ломбард! 

 Крысий писк 

 Квинт да кварт.  

  

330 Деток – кладь,  

 Geld ist Sand.  

 - Кто ваш зять? 

 - Му-зы-кант.  
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 - Bez budoucnosti!  

- Za pištce! 

 

V domě – je hnus.  

V krámu – je dluh. 

310 Černá husa!  

Bílý vlk!  

 

Ze střechy – je sprcha, 

V ložnici – je pláž.  

- Kdo je váš muž?  

315 - Mu-zi-kant.  

 

Ruce – místo platu,  

Plesknou – místo masa.  

- Za hlavu v oblacích!  

- Za flákače!  

 

320  Do snů a plánů  

Prvorozeného zabal.  

-  Za obra!            

-  Za trpaslíka!  

 

- Za skladatele! 

325 - Za kouzelníka! 

 

Věčná hrozba vězení pro dlužníky!  

Všechno do zastavárny!  

Krysí pískot 

Kvinta a kvarta.  

 

330 Dětí – hejno,  

Geld ist Sand.  

- Kdo je váš zeť?  

- Mu-zi-kant. 
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Дудка! для этого нужен дых 

335 Дюжий, - весь день дудишь-то! 

 Не затруднительно в молодых  

 Лéтах, а что с одышкой?  

 

 Не пригодишься и нужники  

 Чистить. В слепцы, с жестянкой?  

340 А неоплатные должники - 

 Всé они музыканты! 

 

 Ратсгеры белым  

 Полнятся гневом:  

 - Первую в целом 

345 Городе – деву?  

 

 Первому? – браво! 

 Встречному? – ново! 

 - За крысодава?  

 За крысолова?  

 

350 Бессахарника?  

 За каторожника!  

 

 Общий ров.   

 Гроб обрез.  

 Ни венков.  

355 Ни словес.  

 

 Помер – прей.  

 Unbekannt.  

 - Кто был сей?  

 - Му-зы-кант.  
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Píšťala! na to je potřeba dech 

335 Pořádný, - když celý den hraješ!  

Není to těžké v mladých  

Létech, ale co s záduchou?  

 

Nebudeš se hodit ani na čištění  

Záchodů. Za slepce, s plechovkou?  

340 A neplatiči dluhů - 

Všichni jsou muzikanti!  

 

Páni radní do běla  

Plní se hněvem: 

- První v celém  

345 Městě – dívku?  

 

Prvnímu? - bravo!  

Koho potkají? – to je novinka!  

- Za škrtiče krys?  

Za krysaře?  

 

350 Ubožáka?  

Za trestance!  

 

Hromadný hrob.  

Rakev není.  

Žádné věnce.  

355 Žádné proslovy.  

 

Zemřel jsi – hnij.  

Unbekannt.  

- Kdо byl ten?  

- Mu-zi-kant.  
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360 Сомущены – в сумятице - 

 Глазки, обычно в маслице, 

 Губки, обычно бантиком, 

 Ратсгерр от Романтики:  

  

 - В городе Гаммельне вечных благ  

365 Нет, хоть земных и густо.  

 Гения с Гаммельном  - тот же брак,  

 Что соловья с капустой!  

  

 К Розе приписана соловью  

 Страсть. Изменив пенатам, 

370 Над соловьем моим слезы лью, 

 А соловей – женатый! 

  

 Гения с Гаммельном – где же такт?  

 Вкус? – не в родстве! не в тоне! 

 Невразумительный есть ли факт, 

375 Чем соловей – в законе?  

  

 Брак – это зá борт: занесть, залечь, 

 Закись – тюфяк – свинина... 

 Не небожителя слышу речь,  

 Други, а мещанина! 

  

380 Сам в бургомистровы рад бы влезть 

 Туфли, - так я – предместье! 

 Но небожителю – чтó за честь 

 Звать бургомистра – тестем? 

  

 Многозначителен – так красив, 

385 Высокосерд – так знатен.  

 Миродержателя сыном быв, 

 Стать бургомистра зятем?  
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360 Rozpačití – ve zmatku - 

Očka, obvykle se lesknou,  

Rtíky, obvykle do mašličky,  

Pan radní z Romantiky:  

 

- Ve městě Hammeln věčných statků  

365 Není, i když pozemských je dost. 

Génia s Hammelnem – to je stejné,  

Jako oženit slavíka se zelím!  

 

KRůži je přiřknuta slavíku 

Vášeň. Nevěrná rodnému domu,  

370 Nad slavíkem svým slzy prolévám,  

Ale slavík je ženatý!  

 

Génia s Hammelnem – kde je takt?  

Vkus? - ne v příbuznosti! ne v tónu!  

Je nesrozumitelnější fakt,    

375 Než slavík – ženatý?  

 

Sňatek – to je přes palubu: zanést, ulehnout,  

Zkysnutí – slamník – vepřové... 

Ne nebešťana slyším řeč,  

Přátelé, ale měšťana!  

 

380 Sám by si chtěl obout purkmistrovy 

Boty, - já – předměstí!  

Pro nebešťana – jaká je to čest 

Nazývat purkmistra – tchánem?  

 

Mnohoznačný je – tak je krásný,  

385 Velmi srdečný je – tak je vznešený.  

Byl synem vládce světa,  

A teď by se měl stát purkmistrovým zetěm?  
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 Кухоньку?  

 Куколку?  

390 Кольчико?  

 Только-то?  

  

 Что не для лириков – Гименей, 

 Вам и ребенок скажет.  

 Остепенившийся соловей - 

395 Недопустимый казус! 

  

 Коль небожители в царстве тел - 

 Ни лоскутка на дыры 

 Вам, ибо правильный был раздел 

 Благ при начале мира:  

  

400 Н а м - т о л ь к о  в и д и м ы й ,  в а м  же - в е с ь  

 П р о ч и й  (где несть болезни!).  

 Коль божество, в мясники не лезь,  

 Как в божества не лезем.  

  

 Вам – миродержствовать, нам – родить:  

405 Здесь близнецы, там тройня.  

 Но музыканту счастливым быть - 

 Попросту непристойно! 

  

 Так предоставьте же сладкий кус  

 Обыкновенным смертным! 

410 Ваша амброзия слаще уст 

 Женских, и чище – нектар.  

  

 Иерофанты в грязи колес,  

 Боги в чаду блудилищ - 

 Плачьте и бдите, чтоб нам спалось,  

415 Мрите – чтоб мы плодились! 
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Kuchyňku?  

Panenku?  

390 Prstýnek?  

Jenom-to?  

 

Že není pro lyriky - Hymen,  

Vám i dítě řekne.  

Usedlý slavík - 

395 Nepřípustná kauza!  

 

Když jste nebešťany ve světě těl - 

Ani kousek hadříku na díry nedostaente  

Neboť bylo správné dělení 

Statků při stvoření světa:  

 

400 N á m – j e n  v i d i t e l n ý,  v á m  – c e l ý   

J i n ý  (kde není nemoci!)  

Když jsi božstvo, nelez mezi řezníka,   

Jako my k bohům nelezem. 

 

Vy máte – vládnout světu, my – rodit:  

405 Tady dvojčata, tam trojčata.  

Ale aby byl muzikant šťastný - 

To je jednoduše pohoršlivé!  

 

Tak poskytněte sladký kousek  

Obyčejným smrtelníkům!  

410 Vaše amrbrózie je sladší než ústa  

Ženská, a čistější než – nektar.  

 

Hierofanti v bahně kol,  

     Bohové v kouři bludišt' - 

Plačte a bděte, abychom mohli spát,  

415 Umírejte – abychom se my plodili!  
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 А бургомистрову дочку - план 

 Дольний – другим заменим.  

 Впрочем, в подобных делах профан 

 И ожидаю мненья  

  

420 Следующих... 

  

 Поразрумянился весь совет,  

 Лбище понапружили.  

 В Гаммельне собственных мыслей нет, 

 Только одни чужие.  

  

425 Не мудрено: на земле живут, 

 Не в облаках витают.  

 Да и чужих не сказать, чтоб пуд, - 

 Только одна, и та ведь 

  

 Авторская...Шепоток вдоль стен:  

430 «Чтó бы ему взамен?» 

  

 - Что-нибудь нужное! 

 Удочку! Дюжину 

  

 Недорогих носков! 

 - Туфельку для часов! 

  

425 - Что-нибудь нá стену! 

 Краскою масляной 

 Кайзера на коне! 

 - Дело ведь не в цене! 

  

 - Нотную папочку!  

440 Тросточку! Нá плечи 

 Что-нибудь из тряпья ! 

 - Кисточку для бритья! 
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 A purkmistrovu dceru – plán  

Dolní - jiným zaměníme.  

Avšak, v podobných věcech jsem laik  

A očekávám názory  

 

420 Dalších... 

 

Zrudla celá rada,                   

Lebky se napjaly.  

V Hammelnu nejsou vlastní myšlenky,  

Jen samé cizí.  

 

425 Jednoduše: na zemi žijí,  

V oblacích nelétají.  

A nedá se říct, že je teď cizích je moc, - 

Jen jedna, i ta je přece 

  

Autorská... Šepot podél stěn:  

430 "Co mu za to dát?"  

 

- Něco potřebného! 

Udičku! Tucet 

 

Levných ponožek!  

- Držák na hodiny!  

 

435 - Něco na stěnu! 

V barvě olejové 

Císaře na koni! 

- Nejde přece o cenu!  

 

- Desky na noty! 

440 Vycházkovou hůl! Na ramena  

Nějaké hadry!  

- Štětku na holení! 
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 - Так себе – чуточку! 

 - Штучно! – Посуточно! 

445 Не при дворе ж! в глуши! 

 - Главное – от души! 

  

 - Самую капельку! 

 - Крохотку! – Крапинку! 

 - Каб налицо – сюртук, 

450 Я б предложил – утюг:  

  

 Прочно и дешево! 

 - Главное - пошибом 

 Взять для подобных бар 

 Жест – наилучший дар.  

  

455 Прочее – дорого, 

 - Дешево – здорово! 

 Без роковых затрат, 

 В дельности – аттестат.  

  

 Деньги – безвкусица! 

460 Каперцы, устрицы, - 

 Не диабет – нефрит.  

 - Гений мечтами сыт.  

  

 Доброе мнение -  

 Вот она, гению  

465 Плата: кошель похвал.  

 - Смертный дороже б взял.  

  

 Стало быть, аттестационный лист.  

  

  Р а т с г е р р  о т  Р о м а н т и з м а  

 - Эврика! В руки бейте! 

 Коль по призванию он – флейтист, 

470 Значит – футляр на флейту! 
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 - Tak prostě – trošku!  

- Kusově! - Denně!  

445 Nejsme u dvora! v pustině!  

- Hlavní je – že od srdce!  

 

- Jen kapičku!  

- Kousíček! Puntíček!  

- Kdyby měl – tříčtvrteční kabát,  

450 Já bych nabídl – žehličku:  

 

Je to trvalivé a levné!  

- Hlavně – rázně 

Zapůsobit na podobné pány  

Gesto – je nejlepší dar.  

 

455 Ostatní – je drahé,  

- Levně – výborně!  

Bez osudových nákladů,  

Dáme ovědčení o věcnosti.  

 

Peníze – nevkus!  

460 Kapary, ústřice, - 

Ne cukrovka – zánět ledvin.  

- Géniovi stačí sny.  

 

Dobré mínění -  

To je ona, géniova  

465 Mzda: peněženka pochval.   

- Smrtelník by žádal víc.  

 

Tak tedy výuční list.  

 

P a n  r a d n í  z  R o m a n t i s m u  

- Heuréka! Tleskejte!  

Když je to rozený flétnista 

470 Tedy – pouzdro na flétnu!  
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 Раты – в плёск.  

 Герры – в хлоп.  

 - Ну и мозг! 

 - Ну и лоб!  

  

475 Geben – frisst,  

Leb' heisst: spar' 

 Раз флейтист - 

 Так футляр.  

  

 - Слажено! – Сложено! 

480 - Замшевый! – Кожаный! 

  

 - Для музыкальных душ  

 Так же приятен плюш.  

  

 - Стало быть – плюшевый! 

 - Ратсгерры, кушанье 

485 Стынет. – Коль нежность – цель,  

 Так же нежна фланель.  

  

 - Главное – умысел! 

 - В траты не сунувшись, 

 Чтоб от души – к душе - 

490 Так из папье-машé! - 

  

 Кабы малейший какой в душе 

Прок был – у всех была бы.  

А в переводе папье-машé - 

Жеваная бумага.  

  

495 Хоть не корова, а нажую! 

 Боги – а рты замажем! 

 (Так же, как критика – соловью:)  

 Жвачкой, притом – бумажной.  

  



 176 

 Radní  - pleskají.  

Paní – tleskají.  

- To je ale mozek!  

- To je ale hlava!  

 

475 Geben – frisst,  

Leb' heisst: spar'... 

Když flétnista - 

Tak pouzdro.  

 

- Sladěno! - Složeno!  

480 - Semišové! - Kožené!  

 

- Pro muzikální duši 

Je také příjemný plyš.  

 

- Tak tedy – plyšový!  

- Páni radní, jídlo  

485 Chladne. - Jestli je jemnost – cíl,  

Jemný je také flanel. 

 

- Hlavní – je záměr!  

- Bez zbytečných výdajů, 

Dárek od srdce - 

490 Tak z papíru!  

 

Pokud by byl nejmenší v duši  

Užitek – měli by jí všichni.  

A v překladu papírová hmota -  

Je sežvýkaný papír.  

 

495 I když nejsem kráva, nažvýkám!   

Jsme bohové – ale rty si umažem!  

(Tak, jako kritika – slavíka:  

Žvýkačkou, přitom – papírovou.  
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 - Чистой! без примеси! 

500 - Принято! Принято!  

 - Хлопковой! Рисовой!  

 - Браво! Подписано!  

  

  Бу р г о м и с т р  

 Не проскочил  - в зятья! 

 Но, человека чтя 

505 И в музыканте - 

 Ратсгерры, встаньте! 

  

 Девы, монет не тратящей,  

 Постановленье ратуши:  

  

 Гаммельн – не в царстве душ.  

510 Раз музыкант – не муж,  

 Раз музыкант – не зять,  

 В названной отказать 

 Девушке. (В царстве цен!)  

 И предложить взамен 

515 Нечто из царства чар:  

 Не инструмент - футляр 

  

 Жвачно-бумажный.  

 Ибо не важно - 

 Чтó – («Вещество – лишь знак». 

520 Гёте) – а важно – как.  

  

 Тих как мех.  

 Тих как лев.  

 Губы в смех.  

 Брови в гнев.  

  

525 Выше звезд, 

 Выше слов.  
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 - Čistou! bez příměsi!  

- Přijato! Přijato!  

     - Bavlněnou! Rýžovou!  

- Bravo! Podepsáno!  

 

P u r k m i s t r  

 Neprošel – za zetě!  

Ale protože si vážíme člověka  

505 I v muzikantovi - 

Páni radní, vstaňte!  

 

Panna, mince netrácející,  

Nařízení radnice:  

 

Hammeln – není v království duší.  

510 když je muzikant – není to muž,  

Když je muzikant – není to zeť,  

Odmítnout mu vyvolenou  

Dívku. (V království cen!)  

A nabídnout místo ní  

515 Něco z království kouzel:                 

Ne nástroj – pouzdro  

 

Z rozžvýkaného papíru. 

Protože není důležité - 

Že – ("Hmota – je jenom znak". 

520 Goethe) – ale je důležité – jak.   

 

Tichý jako kožešina.  

Tichý jak lev.  

Rty se usmívají.  

Obočí se hněvá.  

 

525 Výše než hvězdy,  

Výše než slova. 
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 Во весь рост -  

 Крысолов:  

  

 «Раз музыкант – так мот.  

530 Дудки не бережет 

 Дудочник. Треснет – свистнет.  

 Чехолоненавистник 

 Он – и футлярокол.  

 Раз музыкант – так гол, 

  

535 Чист. Для чего красе -  

 Щит? Гнойники скрывают! 

 Кто из всего и всé 

 В мире – чехлы срывает! 

  

 Нехороша – так пнуть! 

540 Чтоб просияла суть.  

  

 Не в ушеса, а в слух 

 Вам протрубят к обедне -  

 В день, когда сбросит дух 

 Тело: чехол последний, 

  

545 В день, когда станут – льды,  

 В душу – и  б е з  трубы.  

  

 Не в инструменте – в нас 

 Звук. Разбивайте дудки! 

 Зорче всего – без глаз 

550 Видящий. Самый гудкий 

  

 И благодарный зал - 

 Грудь. Никогда не мал.  
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 Vzpřimuje se - 

Krysař:  

 

"Když muzikant – tak hýřil.  

530 Píšťaly nešetří 

Pištec. Třískne – pískne.   

Pouzdronenávistník 

On – a otvírač pouzder.  

Když je muzikant – tak je nahý,  

 

535 Čistý. Proč krása potřebuje - 

Štít? Hnisavé rány skrývají!  

Kdo ze všeho a všechny  

Na světě – obaly strhává!  

  

Není pěkná – tak kopnout!  

540 Aby probleskla podstata.  

 

Ne do ouška, ale nahlas  

Vám zatroubí k mši - 

V den, kdy shodí duše  

Tělo: obal poslední,  

 

545 V den, kdy zledovatí,  

Do duše – i  b e z  trouby.   

 

Ne v nástroji – ale v nás 

Je zvuk. Rozbíjejte píšťaly!  

Nejpronikavěji – bez očí  

550 Vidící. Nejhlučnější  

 

A vděčný sál - 

Hruď. Nikdy není malý.   
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 Не соловью беречь 

 Горло. (Три капли нá ночь!)  

555 Что до футляра – в печь!  

 Или наденьте нá нос... 

  

 Ратсгерры! Долг и мзду - 

 Дочь бургомистра. Жду».  

  

 Зашушукали: шу-шу-шук...  

560 «За каких-нибудь десять штук 

 Жалких – благо бы крыс! – мышей!  

 Не видать как своих ушей».  

  

 Грета, Грета, попалась в сеть!  

 Легче уши свои узреть, 

  

565 Нежель душу.  

   - Камыш, шурши!  

 Не видать, как своей души.  

  

VI. ДЕТСКИЙ РАЙ 

     (Глава шестая и последняя) 

  

 Розан ал, студень гол, 

 А будильник – зол.  

  

 В школу! В школу! В школу! В школу! 

 Норд-Ост – в спину! Норд-вест  - в полы!  

  

5 Не продравши глаз -  

 В класс! в класс! в класс!  

  

 Жарче шуб, слаще дынь - 

 А будильник: дзинь!  
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Slavíkovi si nemusí chránit  

Krk. (Tři kapky na noc!)  

555 Co se týká pouzdra – do pece!  

Nebo si ho dejte na nos... 

 

Páni radní! Dluh a mzdu -  

Dceru purkmistra. Čekám". 

 

Zašuškali: šu-šu-šu...   

560 "Za nějakých deset kusů  

 Ubohých – kdyby to aspoň byly krysy! - myší!  

Kdo to kdy viděl".  

 

Gréto, Gréto, padla jsi do sítě!  

Snáze své uši uvidíš,  

 

565 Než-li duši.  

- Rákosí, šum!                

Neuvidíš ho jako svou vlastní duši.  

  

VI. DĚTSKÝ RÁJ 

(Kapitola šestá a poslední) 

 

Poupátko je nachové, chudý je sulc,  

A budík – zlý.  

 

Do školy! Do školy! Do školy! Do školy!  

Nord-Ost – v zádech! Nord-west – do kabátu!  

 

5 Ještě sis neprotřel oči -   

Do třídy! do třídy! do třídy!  

 

Teplejší než kožich, sladčí než melouny - 

A budík: crrr!  
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 Разрывай-рывай глаза!  

10 Спать нельзя! нельзя! нельзя! 

  

 Собирай-бирай мозги! 

 Тьма - ни зги! ни зги! ни зги! 

  

 Но-гами в чан!  

 Под кран! Под кран!  

  

15 Не роман и не драма, - скушна весьма!  

 Из-под крана смывайте румяна сна!  

  

 Готы идут и гунны.  

 Но, говоря разумно, 

  

 Так от готов и гуннов – а мир был мал! - 

20 Что осталось? Хороший балл.  

  

 Гул да балл.  

 Гунн да галл,  

 (Спутал – влёт.) 

 Галл да гот.  

  

25 Гот да галл.  

 - Слишком мал - 

 Гунн да гот, 

 - Бутерброд.  

  

 Гунны – конные, ножки гнуты.  

30 В фунте двадцать четыре фута.  

 Плюс на минус выходит – плюс.  

 Цезарь – немец.  

    Сейчас проснусь.  

  

 Спит сурок, спит медведь.  

35 - Спать не сметь! не сметь! не сметь! 
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 Otvírej-vírej oči!  

10 Spát nesmíš! nesmíš! nesmíš! 

 

Sbírej-bírej mozek!  

Tma – jako v pytli! temná! temná!   

 

No-hama do kádě! 

Pod kohoutek! Pod kohoutek!  

 

15 Není to román ani drama – samá nuda!   

Pod kohoutkem smyjte ruměnec snu!  

 

Gótové jdou a Hunové.  

Ale, rozumně řečeno,  

 

Tak z Gótů a Hunů – a svět byl malý!  

20 Co zbylo? Dobrá známka.  

 

Šum a známka. 

Hun a Gal,  

(Spletl se – stulec.)  

Gal a Gót.  

 

25 Gót a Gal.  

- Příliš malý - 

Hun a Gót,  

- Chleba s máslem.  

 

Hunové – koňmo, nožky křivé.  

30 V funtu je dvacet čtyři stop. 

Plus a mínus dává – plus.  

Cézar – je Němec.  

                 Teď se probudím.  

 

Spí svišť, spí medvěd. 

35 - Spát se nesmí! nesmí! nesmí! 
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 Спит мертвец, спит индус.  

 - Отосплюсь – просплюсь – просплюсь... 

  

 Буки – Аз - 

 В щелки глаз.  

  

40 Сотней ос - 

 В ноздри, в нос.  

  

 Нá сто лет, нá сто мод - 

 Мой завод – завод – завод.  

  

 Рухнет дуб, рухнет трон - 

45 Заведен – веден – веден.  

  

 Сотни лет, сотни мод - 

 А что дальше будет -  

 Скажет тот, скажет тот -  

 Кто будильник будит.  

  

50 Что есть час? что есть год?  

 Ведь и кратер глохнет!  

 Скажет тот, скажет тот -,  

 Кто будильник грохнет.  

  

 Час пропал, день сгорел,  

55 А будильник - цел.  

  

 Были долы - 

 Выросли горы.  

 Нынче в школу, 

 Завтра – в контору.   
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 Spí mrtvý, spí Ind.  

- Vyspím se – prospím se - prospím se... 

 

Bé – Á  

Do škvírek očí.   

 

40 Sto vos -  

Do dírek, do nosu.  

 

Na sto let, na sto mód  -  

Má továrna – továrna – továrna.  

  

Padne dub, padne trůn 

45 Zaveden – veden – veden.  

 

Stovky let, stovky mód -  

A co bude dál -  

Řekne ten, řekne ten,  

Kdo budí budík.  

 

50 Co je hodina? co je rok?   

Vždyť i kráter vyhasne!  

Řekne ten, řekne ten -  

Kdo praští budík.  

 

Hodina zmizela, den shořel,  

55 Ale budík – je celý.  

 

Byly doly -  

Vyrostly hory.  

Nyní - do školy,  

Zítra - do kanceláře.  
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60 Где вы, пчелы?  

 Где вы, зубрилы?  

 Нынче в школу,  

 Завтра в могилу... 

  

 Утомительней мошкары... 

65 - Шко-ля-ры! 

  

 Чтó это? Новый звук!  

 Книги летят из рук 

 - Мимо и прямо в печь. 

 Руки хотят от плеч,  

  

70 Слезы хотят из глаз,  

 Сало упало в таз,  

 Мыло упало в суп -  

 В школьную Morgensupp'. 

  

 Звуки! Звуки! Как из лейки!  

75 Как из тучи! Как из глаз!  

 Это флейта, это флейта, 

 Это флейта залилась!  

  

 Скоки! Скоки! Как из стойла!  

 Топот-при´топ, топот-пряд  

80 Флейта, лей нам! Флейта пой нам! - 

 Жеребят, козлят, телят.  

  

 Вольница.  

 Конница.  

 Школьники.  

85 Школьницы.  
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60 Kde jste, včely?  

Kde jste, šprtky?  

Nyní do školy  

Zítra do hrobu... 

 

Únavnější než malé mušky...  

65 - Ško-lá-ci!  

 

Co to je? Nový zvuk!  

Knihy letí z rukou  

- Kolem - i přímo do kamen. 

Ruce chtějí od ramen, 

 

70 Slzy chtějí z očí,  

Sádlo upadlo do škopku,  

Mýdlo upadlo do polévky -  

Do školní Morgensupp'.  

 

Zvuky! Zvuky! Jako z konve!  

75 Jako z mraku! Jako z očí!  

To je flétna, to je flétna,  

Ta flétna se rozezněla!  

 

Skoky! Skoky! Jako ze stání!  

Dupot–dup, dupot-skok 

80 - Flétno, hraj nám! Flétno, zpívej nám! -  

Hříbat, kůzlat, telat.  

 

Volnost.  

Koňská jízda.  

Školáci.  

85 Školačky.  
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 Что ливень с суков,  

 Что щебень с горы, 

 Со всех чердаков 

 Горох детворы.  

  

90 Школьник? Вздор. Бальник? Сдан.  

 Ливня, ливня барабан.  

  

 Глобус? Сбит. Ранец? Снят.  

 Щебня, щебня водопад.  

  

 Всплески! Всплески! Как из шайки!  

95 Атлас, старься! Грифель, жди!  

 В роще – сойки, в роще – зайки, 

 В роще – белые дрозды!  

  

 Крики! Крики! Так, примером, 

 Рты и глотки растворя,  

100 Дикари миссионером 

 Заедают «Жития».  

  

 - Дет–во-ра!  

 Золотистых вечеров мошкара... 

 Ди-ка-ри!  

105 Голосистых прудов пескари... 

  

 Прочь из нор!  

 Мотылек – не сурок, не бобер.  

 Прочь из школ!  

 Ведь еще первоцвет не отцвел.  

  

110 Есть у меня – не в службу, а в дружбу! - 

 Для девочек куклы, для мальчиков ружья,  

 - Глубокая ловля и быстрая гребля, - 

 Для девочек - иглы, для мальчиков - кегли,  
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 Jako kapky z větví,  

Jako štěrk z hory,  

Ze všech půd 

Se hemží děti.  

 

90 Školák? Hloupost. Žákovská knížka? Odevzdáno.  

Děstě, deště buben.  

 

Glóbus? Sražen. Brašna? Sundaná.  

Štěrku, štěrku vodopád.  

 

Šplouchání! Šplouchání! Jako ze škopíku!  

95 Atlasi, stárni! Pero, čekej!  

V háji – jsou sojky, v háji – jsou zajíci,  

V háji – jsou bílí drozdi!  

 

Výkřiky! Výkřiky! Tak, například,  

Rty i hrdla otevřené,  

100 Divoši misionářem  

Životem svatých zajídají.  

 

- Dě-tská dro-botina! 

Malé mušky zlatavých večerů... 

Di–vo–ši!  

105 Hrouzci hlasitých rybníků... 

 

Ven z nor!  

Motýlek – není svišť, není bobr.  

Ven ze škol!  

Vždyť ještě prvosenka neodkvetla.       

 

110 Mám pro tebe – ne službu, ale přátelství!-  

Pro děvčata panenky, pro chlapce zbraně,  

- Lovit ryby a rychle veslovat, - 

Pro děvčata – jehly, pro chlapce - kuželky,  
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 На-ряд и доспех, 

115 И - вафли – для всех.  

  

 Птичкам – рощица, рыбкам – óзерце, 

 На всé особи, на всé возрасты! 

  

 Младшим – сладости, старшим – пряности, - 

 На всé тайности, на всé странности.  

  

120 Блеск – больно глазам:  

 Э-дем и Сезам.  

  

 Под родительскою крышею  

 Вы та-там бессонной слышали?  

  

 Под родительскою кровлею 

125 Кто шербет блаженный пробовал?  

  

 Дом – тесный загон  

 Для львов и для жен.  

  

 Есть у меня – сказал, так в ладони! - 

 Для девочек лани, для мальчиков кони,  

130 Плоды Соломона и розы Саади,  

 Для мальчиков – войны, для девочек – свадьбы, 

  

 Весь – мир - нараспев 

 И ласка для всех.  

  

 Рыбки в лужице! Птички в клетке!  

135 Уничтожимте всé отметки! 

  

 Рыбкам – óзерце, птичкам – лето, - 

 Уничтожены всé предметы! 
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 Oděv i brnění,  

115 A – sušenky – pro všechny.  

 

Pro ptáčky - hájek, pro ryby – jezero, 

Pro všechny lidi, pro každý věk!  

 

Mladším – sladkosti, starším – pikantní jídla, 

Všechna tajemství, všechny zvláštnosti. 

 

120 Lesk – ač bolí oči:  

E-den a Sezam.  

 

Pod rodnou střechu  

Slyšeli jste nespavý (bdělý) tam-tam?  

 

Pod rodičovským krovem  

125 Kdo sorbet sladký zkoušel?  

 

Dům – těsný výběh 

Pro lvy a pro ženy.  

 

Mám, řekl, tak ve dlani!  

Pro děvčata laně, pro chlapce koně, 

130 Plody Šalamouna a růže Saadi,  

Pro chlapce – války, pro děvčata – svatby,  

 

Celý -  svět – na zpívání 

A vlídnost pro všechny. 

 

Rybky v kaluži! Ptáčci v kleci!  

135 Zničit všechny známky!  

 

Rybkám – jezero, ptáčkům – léto, -  

Zničeme všechny předměty!  
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 Рож-дественский стол. 

 В древнейшей из школ.  

  

140 - Говорят, что он в зеленом!  

 - Где ж он? – Я иду за звоном.  

  

 - Он в жару меня баюкал.  

 - Где ж он? – Я иду за звуком.  

  

 - Я за красною фатой.  

145 - Я за старшею сестрой.  

  

 - Говорят, что рай - далёко.  

 - Я не выучил урока.  

  

 - Что-то боязно мне втайне.  

 - Я – за дальним. Я за крайним.  

  

150 - Я - чтоб детство наверстать.  

 - Не остаться. – Не отстать.   

  

 - За отчаявшимся кладом.  

 - Я – за славой. Я – за стадом.  

  

 - Все равно – домой нельзя уж! 

155 - Я – так зá море! Я – замуж.  

  

 - Потому что в школе бьют.  

 - Потому что всé идут.  

  

 - Ночевать хотел бы в сене.  

 - Я – за Францем. Я – за всеми.  

  

160 - Воевать хотел бы с львами.  

 - Я? не знаю. Ноги сами.  

  



 194 

 Vá-noční stůl 

V nejstarší ze škol.  

 

140 - Říkají, že je v zeleném!  

- Kde že je? - Jdu za zvonem.  

 

- On mě v horečce uspával. 

- Kde že je? Jdu za zvukem.   

 

- Já za rudým závojem.  

145 - Já za starší sestrou.  

 

- Říkají, že ráj – je daleko.  

- Nenaučil jsem se úkol.  

 

- Nějak je mi potají úzko.  

- Já - za vzdáleným. Já - za krajním.  

 

150 - Já – abych dětství dohonil.  

- Nezůstal. - Nezůstal pozadu.  

 

- Za zoufalým pokladem. 

- Já – za slávou. Já – za stádem. 

 

- To je jedno – domů už nemůžu!  

155 - Já – jedu za moře! Já – se vdám.  

 

- Protože ve škole nás bijí.  

- Protože všichni jdou.  

 

- Přespat chtěl bych v seně.  

- Já – jdu za Francem. Já – jdu za všemi.   

 

160 - Bojovat bych chtěl se lvy.  

- Já? nevím. Nohy samy. 
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 - Потому что фатер - бьет.  

 - Потому что - в с ё  идет!  

  

 ...Колотушки – и те в миндалинках! 

165 Погремушки для самых маленьких!  

 Сказки – пастора рассмешишь!  

 И романтики для больших.  

  

 На всякие нужды! на всякие вкусы!  

 Для мальчиков – пули, для девочек – бусы.  

170 На всякие жажды! на всякие масти!  

 Для мальчиков – игры, для девочек - страсти:  

  

 Без свах, без помех.  

 И – письма – для всех.  

  

 - Говорят, что он заводит,  

175 Топит. (Ворочай, народец!) 

  

 - Заведет, потом загубит! 

 - Раз не  м о ж е т,  так не будет  

  

 Хуже! - В лад – так не злодей!  

 - В ад – так без проповедей!  

  

180 - Хорошо еще, что вместе,  

 Кучей. – А сказать по чести... 

  

 (То с воды идет, то свыше, - 

 Где ж он?) – Ничего не слышу:  

 Ни гопп-гопп и ни ду-ду, - 

185 Всé идут, и я иду.  
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 - Protože mě fotr – bije.  

- Protože –  v š e c h n o  jde!  

 

...Řehtačky – upatlané od mandliček!  

165 Chrastítka pro nejmenší!  

Pohádky – že pastora rozesměješ!  

A romantika pro velké.  

 

Pro všechny případy! pro různé vkusy!  

Kulky - pro chlapce, korále -  pro děvčata.  

170 Pro všechny touhy! Zkrátka pro každého!   

Hry - pro chlapce, vášně - pro děvčata:  

  

Bez dohazovaček, bez překážek.  

A – dopisy – pro všechny.  

 

- Říká se, že je někam zavede,  

175 Utopí. (Obraťte se, děti!)  

 

- Zavede, pak zahubí!  

- Když  n e m ů ž e, tak nebude 

 

Hůř! – Když dobře ladí – tak není zloduch! 

- Do pekla vede – bez kázání!  

 

180 - Ještě dobře, že jsme spolu,  

Všichni pohromadě. - A přiznám se vám... 

 

(Slyším to z vody nebo z nebe, -  

Ale kde je?) - Nic neslyším: 

Ani hop-hop, ani du-du,- 

185 Všichni jdou, i já jdu. 
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- Есть у меня – все, все, кроме ренты!  

 Для мальчиков флинты, для девочек ленты,  

 Дозорные знаки и тайные числа,  

 Для девочек – звуки, для мальчиков – смыслы,  

  

190 Сих – с теми – родство, 

 И – рифма – на все.  

  

 Ветер в полы!  

 Мимо школы!  

  

 Целым цирком -  

195 Мимо кирки.  

  

 Кем ни разу не ласкан  

 Да без просыпу таскан - 

 До свидания, классный!  

 До свидания, пастор!  

  

200 Не напишем, и не пиши!  

 - Малыши!  

  

 Есть у меня, - не все перескажешь! -  

 Для мальчиков – радость, для девочек – тяжесть.  

 Нежна – перелюбишь, умна - переборешь.  

205 Для мальчиков – сладость, для девочек – горечь.  

  

 Дно – страсти земной... 

 И – рай - для одной.  

  

 Здесь – путы,  

 Здесь – числа... 

210 Разруха... 

 Разлука... 
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 - Mám – všechno, všechno, kromě renty! 

Pro chlapce flinty, pro děvčata pentle, 

Hlídkové odznaky a tajná čísla, 

Pro děvčata – zvuky, pro chlapce – smysly, 

 

190 Je s nimi – váže příbuznost, 

A – rým – na všechno.  

 

Vítr do šatů! 

Okolo školy! 

 

Celý houf jde –  

195 Kolem kostela. 

 

Kdo nebyl ani jednou nelaskán 

A byl bez probuzení vytažen –  

Na shledanou, třídní! 

Na shledanou, pastore! 

 

200 Nenapíšem, a nepiš! 

- Děti! 

  

Mám, - ale ne všechno vypovíš! –  

Pro chlapce – radost, pro děvčata – tíseň. 

Něžná – překonáš lásku, moudrá – přemůžeš. 

205 Pro chlapce – sladkost, pro děvčata – hořkost. 

 

Dno – vášně pozemské... 

A – ráj – pro jednu. 

 

Zde – jsou pouta,  

Zde – jsou čísla... 

210 Ničení... 

Rozloučení... 
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 Рай – сути,  

 Рай – смысла,  

 Рай – слуха,  

 Рай – звука.  

  

 Точно облачко пери´стое, 

 Шепот: - Грета бургомистрова!  

  

 - Стройтесь, резвые невестины 

 Сестры, в свадебное шествие.  

  

220 Позабыв о сальных бальниках - 

 Зá руку берите маленьких.  

  

 Школьный дом в горошину!  

 Нá руки берите крошечных.  

  

 Братцев аистовых... 

225 - Не раскаиваться!  

  

 Вроде благовеста... 

 - Не оглядываться!  

  

 Вот он, в просторы стай,  

 Города самый край.  

  

230 - Зарастай,  

 След от ног наших. Спросят – в Китай.  

 Враний грай,  

 Голоса и шаги заглушай.  

  

 Вы, кусты,  

235 Не храните одежд лоскуты.  

 Ветер, ты 

 Голоса и шаги относи.  
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 Ráj – podstaty,  

Ráj – smyslu, 

Ráj – sluchu, 

215 Ráj – zvuku. 

 

Jako obláček peříčkový 

Šepot: - purkmistrova Gréta! 

 

- Chystejte se, rozdováděné sestry 

Nevěsty, do svatebního průvodu.  

 

220 Zapomeňte jsme na umaštěné žákovské knížky – 

Za ruce berte maličké. 

 

Školní budova je již jako hrášek! 

Na ruce berte drobotinu. 

 

Kterou přinesl čáp... 

225 - Nekajte se!  

 

Jako vyzvánění... 

- Neohlížejte se! 

  

To je on, dívá se do prostoru, 

Na samý okraj města. 

 

230 - Zarůstej, 

Stopo našich nohou. Zeptají se – do Číny. 

Krákání vran, 

Hlasy a kroky ztlum. 

 

Vy, keře,  

235 Nechraňte cáry oblečení. 

Větře, ty 

Hlasy a kroky odnášej. 
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 Без следа!  

 Говорят, что сегодня среда:  

240 День труда.  

 В том краю воскресенье всегда.  

  

 Жить – стареть,  

 Неуклонно стареть и сереть.  

 Жить – врагу!  

245 Все, что вечно, - на том берегу!   

  

 В царстве моем – ни тюрем, ни боен, - 

 Одно ледяное! одно голубое!  

 Под зыбкою рябью, под зыбкою кровлей 

 Для девочек – перлы, для мальчиков - ловля 

  

250 Их. – С грецкий орех!  

 И – ванна – для всех.  

  

 Спи-усни, спи-исчезнь,  

 Жемчуг – чудная болезнь.  

  

 Хворост – сер. Хочешь – ал?  

255 Вместо хворосту – коралл.  

  

 В царстве моем – ни свинки, ни кори,  

 Ни высших материй, ни средних историй,  

 Ни расовой розни, ни Гусовой казни,  

 Ни детских болезней, ни детских боязней:  

  

260 Синь. Лето краснó.  

 И – время – на все.  

  

 Тише, тише, дети! Отданы 

 В школу тихую, подводную.  
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 Beze stop! 

Říkají, že dnes je středa: 

240 Pracovní den. 

V tom kraji je to vždycky neděle.  

  

Žít – stárnout,  

Vytrvale stárnout a šedivět. 

Žít – nepříteli! 

245 Všechno, co je věčné, - je na druhém břehu! 

 

V mém království – nejsou vězení, ani jatka, -  

Jenom ledové! jenom blankytné! 

Pod houpavým třpytem, pod propadajícím se krovem 

Pro děvčata – perly, pro chlapce – lov 

 

250 Jejich. – Jako vlašský ořech! 

A – vana – pro všechny. 

 

Spi – usni, spi – zmizni,  

Perla – je divná nemoc. 

 

Chrastí – je šedé. Chceš – aby bylo rudé? 

255 Místo chrastí – korál. 

 

V mém království – nejsou příušnice, ani spalničky,  

Ani nejvyšší substance, ani průměrný příběh, 

Ani rasové rozpory, ani Husova poprava, 

Ani dětské nemoci, ani dětské strachy: 

 

260 Modř. Léto je krásné.  

A – čas – je na všechno.  

 

Ticho, ticho, děti! Dány jste 

Do školy tiché, podvodní. 
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 Лейтесь, лейтесь, розы щечные 

265 В воду вечную проточную.  

  

 Кто-то: мел! кто-то: ил! 

 Кто-то: ноги промочил!  

  

 Кто-то: вал! кто-то: гул!  

 Кто-то: озера хлебнул!  

  

270 А вода уже по пальчики  

 Водолазам и купальщицам... 

  

 Жемчуга навстречу сыплются.  

 А вода уже по щиколку... 

  

 Под коленочки норовит.  

275 - Хри-зо-лит! 

  

 Красные мхи, лазурные ниши... 

 (А ноги всё ниже, а небо все выше...)  

 Зеркальные ложи, хрустальные зальца... 

 А что-то все ближе, а что-то все дальше... 

  

280 - Берегись! По колено ввяз!  

 - Хри-зо-праз!  

  

 А вода уже по плечико 

 Мышкам в будничном и в клетчатом.  

  

 Выше, выше, носик вздернутый!  

285 А вода уже по горлышко, - 

  

 Усладительней простыни... 

 - Хру-ста-ли... 

  

  



 204 

 Lijte se, lijte, červené tvářičky 

265 Do vody věčné, tekoucí. 

 

Někdo křičí: mělčina! někdo jíl! 

Někdo: nohy jsem si promočil! 

   

Někdo: vysoká vlna! někdo: hukot! 

Někdo: jsem se jezera napil! 

 

270 A voda je už jim po prstíčky 

Potápěčům a koupajícím se... 

 

Perly se sypou. 

A voda je již po kotníky... 

 

Pod kolínka se chce dostat. 

275 - Chry–zo–lit! 

 

Rudé mechy, lazurový důlek... 

(A nohy jsou stále níže, a nebe stále výše...) 

Zrcadlové lože, křišťálové sály... 

A něco je stále blíže, a nějak stále dále... 

 

280 - Chraň se! Po kolena jsem uvázl! 

- Chry-zo-pras! 

 

A voda je již po ramínko 

Myškám ve všedním i kostkovaném. 

 

Výše, výše, nosíku zvednutý! 

285 A voda je již po krček, -  

 

Lepší než prostěradlo... 

- Kři-šťá-ly... 
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 В царстве моем (нежнейшее dolce)... 

 А веку все меньше, а око все больше... 

290 Болотная чайка? Младенческий чепчик?  

 А ноги всё тяжче, а сердце все легче... 

  

 Поминай, друзья и родичи!  

 Подступает к подбородочку.  

  

 Хороши чертоги выстроил  

295 Нищий – дочке бургомистровой?  

  

 - Вечные сны, бесследные чащи... 

 А сердце все тише, а флейта все слаще... 

 - Не думай, а следуй, не думай, а слушай... 

 А флейта все слаще, а сердце все глуше... 

  

300 - Муттер, ужинать не зови!  

  

 Пу-зы-ри.  

  

  

  Париж, ноябрь 1925 
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 V mém království (nejněžnější dolce)... 

A času je stále méně, a oko je stále větší 

290 Bahenní racek? Kojenecká čepička? 

A nohy jsou stále těžší, a srdce stále lehčí... 

 

Vzpomínejte v dobrém, přátelé a rodiče! 

Dostupuje k bradičce. 

 

Krásné komnaty postavil 

295 Žebrák – dceři purkmistrově?  

 

- Věčné sny, houštiny bezestopé... 

A v srdci stále tišeji, a flétna je stále sladší... 

- Nemysli, a následuj, nemysli, a poslouchej... 

A flétna je stále sladší, a srdce stále tlumenější... 

 

300 - Matko, na večeři mě nevolej! 

 

Bub–li-ny.  

 

 

Paříž, listopad 1925  
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VI. KOMENTÁŘ 

 
V úvodu komentáře jsou v chronologickém sledu uvedeny obě 

varianty návrhu díla Cvětajevové a také náčrty k vypracování 

jednotlivých kapitol.  

Předlohou k textu byly výtažky z jejího pracovního sešitu 

otištěné v komentáři ve vydání z roku 1965.
86
 Pracovní varianty 

návrhu III. a IV. kapitoly jsou v některých částech přejaté ve 

zkrácené formě. 

První kompletní návrh Krysaře vznikal od 1. března 1925 

pod vlivem díla Моей Германии
87
:  

«Толкование: Охотник – Дьявол-соблазнитель – Поэзия.  

  Бургомистр – Быт.  

  Дочка бургомистра – Душа...   

  Крысы – земные заботы, от которых Охотник освобождает город.  

  Быт не держит слово Поэзии, Поэзия мстит.  

  Озеро – вроде Китеж-Озера, на дне – Вечный град, где дочка 

бургомистра будет вечно жить с Охотником... 

  Лирика... лирические отступления... 

  Музыка: две Музыки: первая для крыс: мелкими крупами, 

сахаром... сальными огарками... врывается Индия: тропики, 

тропическая крыса зовет. 

  Другая: каждый ребенок слышит в ней свое: мальчики слышат 

барабан, видят сражение (конские гривы, хвосты, литавры, 

раны), девочки – рождественские и колыбельные напевы, 

некоторые идут – сонные, другие за подарками, иные слышат звон 

медных кастрюль и видят гигантские игрушечные кухни – плиты, 

сковороды и т.д. 

Дочка бургомистра: пение ангелов? (...демонов?) Запретный рай? 

  М.б. пение сирен (о которых читала в старой растрепанной 

книге...) 

  NB! Эпизод: бургомистр, видя напасть, затыкает ей уши 

воском. Проходит сквозь воск. («Музыка прошла сквозь воск!»)»
88
  

                                                 
86 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, 769-773. 
87 Tamtéž, 770. 
88 Tamtéž, 770. 
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První kapitola byla napsána v období od 1. do 19. března 

1925, je to jediná známá varianta. Po ukončení této kapitoly 

píše Cvětajevová 22. března druhý konspekt celého děje poemy. 

Zajímavé je, že zde uvádí rozdělení na sedm kapitol, zatímco 

v konečné verzi díla je uveřejněno pouze šest částí.  

       «1. Город Гаммельн (Введение). 

        2. Сны.  

        3. Город Гаммельн бьет тревогу (Базар. Хозяйки.    

Герольд). 

        4. Увод крыс.  

        5. Честность честных (В ратуше). 

        6. Дочка бургомистра.  

        7. Озеро (Эпилог)»
89 
. 

Na návrhu druhé kapitoly Cvětajevová pracovala od 4.dubna 

1925: «Город Гаммельн спит. Муж видит во сне жену, жена – 

мужа, сын – страницу тетради чистописания, дочь – заштопанный 

отцовский носок, служанка – добрых хозяев. Сном добродетеля и 

– сны добродетели.(Что может видеть добродетель во сне? 

Собственные добродетели.) И нашествие крыс. Град! Сыпь! – 

лица: Пастор Бургомистр, судья, школьный учитель ... NB! 

Обратное Охотнику – пастор: лицемерие.»
90 
  

Návrh III. kapitoly dokončené 28. května 1925 uvádí 

pracovní název Базар: 

 «Хорошенько дать крысиную толкучку: грызню,возню,крысы ноги 

отъели... Что крысы едят? Мыло, сало, свечи, кожу, муку... NB! 

Библию  (вся пропитана салом)...Кроме ущерба, дать их 

увеселения... Всю ночь топали, как кони... Звонили в 

колокол... У аптекаря выпили лекарство и напустили своего...»
 91
 

Na IV. kapitole začala pracovat v prvních dnech června a 

7. června 1925 byla dokončena: «NB! Все любовное и женское, 

весь соблазн мужского – в «Озеро». Здесь – соблазн чужого, там 

– Чужого... Дать прощание с Гаммельном. Дальнейшая линия: 

                                                 
89 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, стр. 771. 
90 Tamtéž, 771. 
91 Tamtéž, 772. 
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закрепить их окончательный уход. Дать глядящих из окна 

гаммельнцев – караульщиков – ворота – простор. Местность – 

неузнаваема. Дать – озеро.  (В жемчужной оправе пены ... 

жемчужной мелочи пены... Пены жемчужная мелочь.) Дать: 

«Гаммельна просто не было!» – Обольщение  флейты. Не в луже, а 

в звуках потонули.»
92  

Návrh V. kapitoly, psaný v době od 17.září do 26.října 

1925, zní následovně: «Постепенность: - Крысы утоплены – 

пришел за наградой -(Теперь: смущение или наглость ратсгерров) 

– За какой? За обещанной. Объяснитесь. – Дочкой бургомистра. 

(Приводит: - будь то хоть бес, хоть жид. – Тот, кто освободит 

(Кто-то из ратсгерров: - стоп! Т.е. как: За музыканта? –«Да, 

но...» и характеристика музыки (артиста, богемы вообще). – Вы 

хороши,чтобы увеселять нас, разгонять тучи с наших чел. 

Музыкант хорош на свадьбе, но не свадьба с музыкантом. – 

Разные типы ратсгерров: мещанское, чиновничье, нераскрытое 

отвращение к музыке и – 1) непонимание музыки (к чему? шум в 

ушах); 2) отврщение чиновничьего регламента к музыке; 3) страх 

перед музыкой (анархия) (страх Гёте пред Бетховеном, страх 

перед демонами). Примеры под музыку: - измены, революции и 

пр.; 4) лицемерное обожествление музыки (и музыканта). – К 

чему вам очаг? К чему вам жена? Вы делаете высшее дело. Пар 

котлов из долины и пар дымящихся вершин и т.д. 

И все спеваются на «За музыканта?! За музыканта?!». 

Крысолов, пока, не являет себя: - остроумные реплики – 

приберегает козырь к концу. Ряд предложений: вместо дочки 

бургомистра – NB! Придумать. Крысолов на всё нет. Или 

молчание. И, к концу, сопредложение. «В ответ на ваше – мое 

предложение: немедленно выдать мне обещанную награду или...» – 

Или? – «Или я вам покажу, что такое музыка!» (Определение 

ратсгерров: шум в ушах.) – Даю вам на размышление столько-то. 

Когда часы прбьют столько-то, вы мне сообщите ответ. Шепот, 

                                                 
92 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, 772. 
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м.б., описание ратсгерров? (Старики...парики?) бой часов. 

Единодушно: «Нет». – Тогда - ...»
93
 

K VI.kapitole, dokončené 25.listopadu 1925 v Paříži, 

obsahuje pracovní sešit Cvětajevové jen jednu poznámku: «Кто 

разобьет будильник и освободит нас от времени?»
94
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, 772-773 
94 Tamtéž, 773. 
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I. KAPITOLA Город Гаммельн / Město Hammeln  

 
I/ Nadpis I. kapitoly – Город Гаммельн  

 

Cvětajevová zvolila pro název města Hameln verzi s dvěma 

„m” Tento způsob zápisu má skrytý význam. Tuto verzi zvolila i 

přesto, že v němčině se název města píše pouze s jedním „m”. 

Zaprvé v němčině slovo „hammelfleisch” znamená „skopové 

maso”, což se objevuje ve IV. Kapitole Krysaře ve spojení 

„hammelbraten” „skopová pečeně”.  

Zadruhé slovo Hammeln s dvěma „m” možná autorce asociovalo 

spojení se slovem „vergammeln”, což znamená „hnít”. Téma 

hniloby se opakuje v poemě na vícero místech.  

Zatřetí název města Hameln pochází zřejmě ze 

staroněmeckého slova „hamma”, což bylo označením pro slepé 

rameno řeky, což opět evokuje spojení s stojatou hnilobnou 

vodou. Proto název Гаммельн psaný se dvěma „m” evokuje 

bezduchost a hnilobnost města (Hammeln) i jeho obyvatel 

(гаммельнцы, hammelňané).  

S tímto významem si Cvětajevová pohrává ve IV/347 a nechá 

jej znovu zaznít v V/227. 

Stejný způsob psaní  Hameln psaný se dvěma „m” (Hammeln) 

používá také V. Dyk ve své povídce Krysař (ilustrované první 

vydání bylo vydáno v roce 1915 v Praze u F. Borového v řadě 

Zlatokvět, kniha 1). Není známo, jestli Cvětajevová toto 

zpracování Krysaře znala. Nicméně Dykova povídka byla velmi 

populární. Když Cvětajevová poprvé uvažovala o námětu Krysaře, 

byl Dykův Krysař už vydán podruhé (Praha 1923, vydání A. 

Srdce). 

 Hlavní postavy této povídky jsou starostova dcera Agnes 

a Krysař. 

 Paralely vývoje děje u Cvětajevové obsahují: 

Kapitola I., ve které je Krysař srovnáván s Ahasverem. 

Kapitola IX. - „Hammeln evokuje apokalyptickou tématiku 

(druhou Sodomu a Gomoru), Krysař ušetří Hammeln jen kvůli 

Agnes. 



 212 

Kapitola XVI. - téma „duše” a narážka na mistra Fausta z 

Wittenbergu v postavě hostinského Rögera.  

Kapitola XIX. - matka Agnes si zpívá píseň o podzemním 

ráji v Koppelbergu („kde není žal ni bol”). 

Kapitola XXIII. - Krysař vede dospělé z Hammelnu do této 

Země dětství a šťastného života, kterému se otevřela i Agnes 

těhotná s mlynářem Kristiánem.
95
  

Stejně jako u Cvětajevové, tak i u Dyka existují dvě 

paralelní dějové linie: lyrická (vztah Agnes a Krysaře), ve 

které převládá lyrika, a ironicky-satirická část (vztah 

Krysaře a Hammeln), ve které převládá drama.  

Obě díla mají společný dějový sled s prvky alegorie a 

symboliky, na což poukazuje práce Mukařovského,
96
 stejně jako 

práce Zuzany Adamové.
97
 

 

I/5 – „Комет” - aluze na hvězdu, která ohlásila příchod Ježíše 

Krista, a zároveň je to jedna z metafor Cvětajevové pro  cestu 

básníka, srovnej s č. 1 Cyklu básní Поэт (8.4.1923): 

 «(...) Ибо путь комет – 

     Поэтов путь»; 

 Кверх лбом -  

 Отчаетесь! Поэтовы затменья   

 Не предугаданы календарем»
98 

 

I/9 – Zde je narážka na Famusovu repliku Čackému v druhém 

výstupu II. aktu dramatu Горе от ума A. S. Gribojedova: 

 «Строжайше б запретил я этим господам  

       На выстрел подъезжать к столицам» 

K dalšímu citátu z Gribojedovova dramatu Горе от ума srv. s 

poznámkou k IV/17. 

 

I/8-10 – Srv. citáty z J.W.Goethe: Faust I 

                                                 
95 Srv. M. Jungmann, vydání Deset českých novel, Praha 1964, (9-65 Krysař) 
96 Srv. J. Mukařovský: Analyse des Krysař von Dyk in der Studie, Dialog und 

monolog aus Kapitel aus der Poetik, Frankfurt a. M. 1967, 137-149. 
97 Zuzana Adamová: Pověst o krysaři, Česká literatura 16 (1968), 63-71. 
98 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, 231-232. 
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„Bürger. Nein, er gefällt mir nicht, der neue Burgemeister!  

         Nun, da er‘s ist, wird er nur täglich dreister” 

(„Měšťané. Ne, nelíbí se mi ten nový starosta! Tak, tady ho 

máme, teď bude den ode dne troufalejší”).
99
 

K významu Fausta (vedle Goethovy písně Der Rattenfänger 

(1803), srv. s IV/1-63) uvádím studii,
100
 jež je jednou z 

nejdůležitějších prací vztahujících se k tomuto tématu.  

Jak Cvětajevová vnímá Fausta ve svém Krysaři (vedle 

skrytého paralelizování Krysaře – Markéta a 

Mephistopheles/Faust – Markétka stejně jako četné nevýznamné 

citáty), je uvedeno v V/519-520.  

Reflexe na Goetheho a Fausta jsou uvedeny v eseji Герой 

труда, kterou napsala v červenci nebo srpnu 1925 mezi IV. a V. 

kapitolou Krysaře.
101 

K dřívějšímu vnímání Goetheho «моего вечного спутника»
102
 

srv. s dopisem z 8. dubna 1914 Cvětajevové V. Rozanovovi: 

«Мамина юность (...) была одинокой (...) Поэты: Гейне, Гёте, 

Шиллер, Шекспир».
103
 

V této souvislosti uvádím esej O Германии (1919): «От 

матери я унаследовала Музыку, Романтизм, и Германию. Просто – 

музыку»
104

 a Германии (1.prosince 1914) z cyklu Юношеские стихи: 

«Где Фауста нового лелея  

В другом забытом городке – 

Geheimrath Goethe по аллее 

Проходит с тросточкой в руке».
105
 

V eseji O Германии je také zčásti přítomna perspektiva, 

kterou si pak zvolila pro koncepci Krysaře v roce 1923. 

K tématu Básník v exilu Cvětajevová uvádí: «После Эккермана 

                                                 
99 Srv. J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 33. 
100 Srv. Studien zu M. Cvetaeva Poem Крысолов. Rattenfänger- und Kitež sage,  

Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 3 (1981), 88. 
101 Srv. М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979,т. I, 177, 178, 178-179. 
102 Viz. Dopis O. E. Kolbasinové-Černovové z 9. června 1926, Wiener 

Slavistisches Jahrbuch 22(1976), 115. 
103 Новый мир 4 (1969), 187. 
104 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979,т. I, 123. 
105 М.Цветаева: Стихотворения и поэмы в пяти томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1980-1990, т. I, 175. 
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могу читать только „Mémorial de Sante-Helene” Ласказа /o 

Napoleonově exilu/(...). Странно. Здесь апогей счастья, там 

апогей несчастья, и от обеих книг одинаковая грусть – точно 

Гёте был тоже сослан в Веймар!»
106

 

V prosinci 1923 vyslechne a později zaznamená A. Efronová 

následující rozhovor mezi svými rodiči M. Cvětajevovou a S. 

Efronem při procházce Moravskou Třebovou:  

« – Да, конечно. Если бы тут родился Гёте. Если бы жил, 

как в Веймаре. Или, хотя бы, остановился проездом. Тогда город 

обрел бы смысл! – на века, вместе с этой вот ратушей, с этим 

фонтаном. 

Что Гёте без Веймара?» – Все, то есть весь Гёте, с 

Вильгельмом Мейстером, Фаустом, даже Германом и Доротеей... А 

- Веймар без Гёте? Германский городок для – ну обитателей, 

обывателей... 

- То есть, город ненаписанных героев? – предлагает 

Сережа.  

-  Обыватель – не герой – отрезает Марина. – Веймар без 

Гёте – как город Гаммельн, знаете из легенды о Крысолове. 

Город, ждущий Крысолова на свою голову. Заслуживший его всем 

своим практическим, бездуховным бытием; своим провозглашением 

мещанства единственно возможной, единственно разумной формы 

бытия... 

Так – исподволь – задумывался, затевался  «Крысолов».
107
 

Témata Goethe a Výmar a Básník v exilu se pro 

Cvětajevovou spojila v roce 1923 mimo jiné s Pasternakem. U 

příležitosti jeho návratu z Berlína do Moskvy píše 11. března 

1923 R.Guľovi: «Уезжает мой поэт – из всех любимый – 

Пастернак, конечно (...).  

Я в большой грусти - (...) и у меня единственное 

утешение, 

1) что это всю мою жизнь так, 2) „Gespräche mit Goethe” 

(„Hovory s Goethem”) Эккермана. Эту книгу я умоляю Вас купить 

                                                 
106 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979,т. I, 127. 
107 A. Эфрон: Страницы воспоминаний, Париж 1979, 148. 



 215 

на прилагаемую «валюту» и передать Пастернаку до его 

отъезда.»
108

 

Když vezmeme v úvahu první poznámku pocházející z roku 

1923 z pracovního sešitu Cvetajevové o její poemě Krysař 

(«мечта о Крысолове, небольшой поэме»),
109

 objevuje se pro 

vznik básně nový asociační kontext: Dykův Krysař a motiv 

Doktora Fausta, Goethe jako básník Fausta, - povídka o 

Krysařovi, téma „Básník v exilu” (Goethe, Pasternak), přenesení 

Výmaru – Hameln, básník – krysař a motiv duševního osvobození 

města prozřením krysaře/básníka. 

Ve vsuvkách, které se objevují poprvé v I/9 a jsou psané 

ich-formou, Cvětajevová komentuje děj z pozice vypravěče. 

Později např. v I/32-34 nebo 121-123 využívá ich-formu (často 

v ženském rodě) i ke komentování dalších postav, a tím se mísí 

řeč vypravěče s řečí jednotlivých postav. Prostřednictvím 

citátu z Fausta v I/8-10 Cvětajevová nechává Goetheho téměř 

vstoupit do místa děje, „Hammeln”. 

 

I/15 – Doslovný význam slova „туша” je: vyvrhnutá půlka 

poraženého zvířete, prasete nebo hovězího dobytka. Tento výraz 

jsem přeložil jako kýta. 

 

I/16 – Zdůraznění odlišující se od jazykové normy, jako zde 

lidové „твóрог”, Cvětajevová použila úmyslně, stejně tak jako 

hovorové výrazy (jako v IV/179 „килóметра”

”).  

 

I/17-24 – Jak ukázal G. Wytrzens, je tu předložen už jeden 

Heineho citát
110

 Heine též kritizoval německé maloměšťáctví ve 

své satiře Anno 1829. 

„Oh, daß ich große Laster säh,  

Verbrechen, blutig, kolossal, - 

                                                 
108 Новый журнал 58 (1959), 178 
109 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 770. 
110 G. Wytrzens: Eine russische dichterishe Gestaltung der sage vom hamelner 

Rattenfänger, Österreichishe Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-

historische Klasse, Sitzungsberichte, 395. Bd., Wien 1981, 26-27. 
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Nur diese satte Tugend nicht,  

Und zahlungsfähige Moral! ”  

(„Ó, že vidím velkou neřest, 

provinění, krvavé, obrovské, - 

Jen tuto sytou mravnost ne,  

a solventní morálku! ” )
111
 

Předem naplánované věnování básně Моей Германии
112

 nebylo 

určeno Goethemu ani hudbě německých romantiků (Schumann, 

Beethoven), ale především Heinemu, jemuž Cvětajevová Krysaře 

v myšlenkách věnovala; srv. s jejím dopisem ze dne 12. dubna 

1925 O. E. Kolbasině-Černovové: «После всех живых евреев 

/люблю/ -Генриха Гейне, - нежно люблю – насмешливо люблю – мой 

союзник во всех высотах и нижинах, если таковые есть. Ему 

посвящаю то, что сейчас пишу (первая глава в следующем No 

«Воли России») - с прелестной надписью, которую в «В.Р.» 

опускаю.»
113

  

Podobně jako Heine, je Cvětajevová jednou z básnířek, 

které svůj talent pro poezii zdědily po matce (srv. s dopisem 

V. Rozanovovi 1914 v poznámce k I/8-10). Cvětajevová byla 

ovlivněna nejen Heineho lyrikou Životní příběh kocoura 

Moura,
114
 ale i jeho politickou satirou Obrazy z cest a 

Aforizmy a fragmenty.
115
  

V Krysaři je Heine v V/279 k tomu explicitně citován 

(srv. s poznámkami k V/261-298 a k V/272-298). 

 

I/21 – Zde je dvojtečka prvním příkladem pro syntakticko-

tématickou funkcionalizaci interpunkčních znamének, obzvlášť 

při výčtu myšlenek hrají dvojtečky u Cvětajevové významnou 

                                                 
111 H.Heine: Sämtliche Werke, München 1972, Bd. I, 286. 
112 М.Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, 770. 
113 М.Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. и Н. Струве, Париж  

1972, 163. 
114 Srv. s dopisem z 10.května 1925 O. E. Kolbasinové-Černovové, Неизданные 

письма, под редакцией Г. и Н. Струве, Париж 1972, 172. 
115 Srv. k tomu О Германии (1919), М. Цветаева: Несобранные произведения, 

hrg. von G. Wytrzens, München 1971, 473. 
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úlohu; srv. k tomu analýzu O. G. Revzina
116
 a jeho obecnou 

základní studii k syntaxi Cvětajevové,
117
 která také sledujé 

zvláštní funkčnost znamének ve větě. 

 

I/26-31 Cvětajevová zde opět pojímá satiricky se obměňující 

úvodní situace první básně z cyklu Братья (11. leden 1918): 

«Спят, не разнимая рук, 

С братом – брат, 

С другом –друг.  

Вместе на одной постели. 

Вместе пили, вместе пели»
118
 

Doslovný význam slova „потеть” (potit se) stojí vedle 

obrazného, přeneseného (udřít se, lopotit se); Pavlovskij 

uvádí jako příklad: «Кто потеет на ниве, да молится Богу в 

клети, тот от голода не умирает»). Možná si Cvětajevová na 

tomto místě také vzpomněla na německé přísloví „společně 

začali, společně skončili”. „Тюфяк” („matrace”) je překládáno 

stylisticky starším slovem slamník, poněvadž je vyjádřeno na 

jedné straně srovnání „na trávu – pod trávou”, ale na straně 

druhé je odkázováno i na Faustův citát, který je v I/32-34 

podepřen následujícím: 

„ Marthe. Gott verzeich’s meinem lieben Mann, 

          Er hat an mir nicht wohl getan! ”  

          Geht da stracks in die welt hinein, 

          Und läßt mich auf dem Stroh allein”  

(„ Marthe. Bůh odpusť mému milému muži, 

          Nic dobrého mi neučinil!”              

          Jde přímo do světa, 

          a mě nechá na slámě samotnou”)
119

 

                                                 
116 О. Г. Ревзина: Знаки препинания в поэтическом языке: Двоеточие в поэзии 

Цветаевой, v M. Cvetaeva. Studien und Materialen, Wiener Slawistisher 

Almanach, Sonder-band 3 (1981), 67-86. 
117 О. Г. Ревзина: Некоторые особенности синтаксиса поэтическрго языка М. 

Цветаевой, v Семиотика устной речи, Ученые записки Тартуского университета, 

вып. 481, Тарту 1979, 89-106. 
118 М. Цветаева: Психея, Berlin 1923, dotisk Paříž 1979, 71. М.Цветаева: 

Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965, 

770. 
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Mefistofeles k Martě: 

„ Ich stand an seinem Sterbebette, 

Es war was besser als von Mist, 

Von halbverfaultem Stroh; allein er starb al Christ”  

(„Stál jsem u jeho smrtelné postele, 

  bylo to o něco lepší než u hnoje, 

  napůl shnilé slámy; umřel sám jako Kristus”)120 

 

I/32-34 – V ruštině není vyjádřen rozdíl mezi mužským nebo 

ženským rodem. Naopak čeština zde jeden z rodů vybrat musí a 

také ho musí nějakým způsobem oddůvodnit. Zvolil jsem zde 

pozici vypravěče, a proto zde používám mužský rod. Pokud by 

zde byl použit ženský rod, znamenalo by to ještě bližší sepětí 

s autorkou. V jiných místech práce už tato problematika rodů 

nebude zmiňována.  

- Srovnej Faust I, Studierzimmer, 

Faust k Mefistovi: 

„ Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, 

  So sei es gleich um mich auf getan!” 

(„Uklidním se až mě uloží na tlející postel, 

  Ať je to hned pro mě uděláno!” )
121
 

Citát Cvětajevové uvedený v závorce, tedy z 

nejsubjektivnější instance mluvčího vypravěče/autora (srv. 

konec poznámky k I/8-10), poukazuje zvláštním způsobem na její 

četbu a chápání Fausta: Cvětajevová dílo chápe jako poetickou 

výpověď (především interpretovanou dialogem mezi Mefistofelem 

a Faustem) spojenou s vlastními etickými postoji a estetickými 

zásadami (srv. např. V/519 nebo V/529). Její literární citát 

se v případě Goetheho stává (stejně jako u Heineho) především 

normativním spojením satiry.  

 

                                                                                                                                                         
119 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 92, ze scény Der 

Nachrbarin Haus. 
120 Tamtéž, 94. 
121 Tamtéž, 57. 
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I/38-39 – Srv. se syntakticky paralelním, ale sémanticky 

kontrastujícím výrokem: «Руки даны мне – протягивать каждому 

обе, ...»  (2. července 1916) z Версты I (1916).
122
 

 

I/43 – Jen těžce přeložitelné slovo „быт” (všednost, 

jednotvárnost, která lidem brání v naplnění jejich rozumově-

duševní existence a v touze po změně k lepšímu) zapadá do 

charakteristiky 'Hammelnského' světa. Pro Cvětajevovou toto 

slovo vyvolává negativní konotace: «Быт. Тяжкое слово.(...) 

Выношу его только, когда за ним следует: кочевников. Быт, это 

– дуб, и под дубом (в круг) скамья, и на скамье дед, который 

вчера был внук, и внук, который завтра будет дед. – Бытовой 

дуб и дубовый быт. – Добротно, душно, неизбывно.»
123

 

4. dubna 1925 píše Cvětajevová o své poemě: «Пишу вторую 

главу «Крысолова». (...) Лирическая сатира - на быт. Место 

действия в Германии.»
124
 

Pozitivním opačným pojmem k výrazu „быт” je v diskurzu 

Cvětajevové „бытие” (bytí, existence, život). Obsah její 

plánované knihy Земные приметы charakterizují následující 

věty: «Ясны две стихии: быт (т.е. Революция) и бытие (я). 

 Не сочтите за наглость – бытие, это то, как должно быть, 

нужно же хоть один угол в мире - неискаженный!»
125

 

Cvětajevová zaujímá satiricko-agresivní postoj vůči pojmu 

„быт” ve smyslu „твоя задолженность другим”, avšak zároveň pro 

ni evokuje i význam „протестантский долг”,
126

 což dokazuje 

dopis z 28. března 1923 R. Guľovi: «Душа закипела от Вашей 

любви к быту: моя извечная ненависть»;
127
 

Pro kontext Krysaře srv. zejména dopis z 2. ledna 1926 

adresovaný V. F. Bulgakovovi: «Тишина, т.е возможность 

                                                 
122 М.Цветаева: Стихотворения и поэмы в пяти томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1980-1990, т. I, 237. 
123 Z eseje Световой ливень (1922), М.Цветаева: Избранная проза в двух 

томах, составление и подготовка текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 

139. 
124 М.Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. и Н. Струве, Париж  

1972, 159. 
125 Viz. dopis ze 11. března 1923 R.Guľovi, Новый журнал 58 (1959), 179. 
126 Viz. dopis ze 19. července 1923 B. Pasternakovi, М.Цветаева: Неизданные 

письма, под редакцией Г. и Н. Струве, Париж  1972, 291. 
127 Новый журнал 58 (1959), 180. 
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работать. Это мой давнишний вопль(...). Весь быт - базар. 

(...) Быт, это непреображенная вещественность. До этой 

формулы, наконец, (...) ненависть довела. Но как же поэт, 

преображающий всё? (..) Нет не всё, - только то, что любит. А 

любит - не всё.(...) Быта самого по себе нет. Он возникает 

только с нашей ненавистью. Итак, вещественность, которую 

ненавидишь, быт. Быт: ненавидимая видимость»;
128
 

 

I/48 – Záměrem překladu slov „столб” a „кол” je porozumět 

asociaci s biblickým kontextem. Cvětajevová vnímá opozici 

těchto slov stejným způsobem jako kontrast výrazů „душа”  

„плоть”. V kontextu „Hammelnských” se tato protichůdnost jeví 

obráceně. Srv. s 2. listem Korintským (Bible) 12,7: «И чтоб я 

не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 

плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился.» 

 

I/40-43 – V roce 1923 si básnířka zaznamenala: «Город, ждущий 

Крысолова – на свою голову. Заслуживший его всем своим 

практическим, бездуховным бытием»
129
 srv. pozdější výzvu k 

ospravedlnění existence umělce. Chápání pojmu „быт”. v eseji 

Искусство при свете совести (1932): «Весь лютый утилитаризм, 

вся базаровщина только утверждение и требование высоты, как 

первоосновы жизни (...). Наш утилитаризм – то, что в пользу 

духу. Наша «польза» – только совесть.»
130
  

 

I/50-53 – Slovo „Георгина” (druh jiřiny) evokuje u Cvětajevové 

hned několik skrytých významů.  

Za prvé vyjadřuje spojitost s květinou, která svým přímým 

a hrdým růstem asociuje chování „Hammelnských”občanů, kteří 

jsou hrdi na příslušnost ke svému městu. Ve významu „hrdě” 

(„гордо”) v kontrastu k archaickému „преклонись” srv. 

s Faustem I: 

                                                 
128 М. Цветаева за рубежом, v: Встречи с прошлым. Сборник неопубликованных 

материалов ЦГАЛИ, вып. 2, M. 1976, 213-220; здесь 216. 
129 A.Эфрон: Страницы воспоминаний, Париж, 1979, 148. 
130 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 394. 
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„Du gehst, in Reihen stehen sie,  

 Die Mützen fliegen in die Höh’:  

 Und wenig fehlt, so beugten sich die Knie, 

 Als käm’das Venerabile” 

 („Ty kráčíš, v řadách stojí oni, 

  Čepice letí do výšky: 

  A málo chybí, aby se sklonila kolena, 

  Jako by přišel Venerabile”)
131  

Za druhé toto slovo může evokovat vztah Cvětajevové ke 

svému synu Georgijovi, který se narodil v únoru 1925.  

Za třetí se zde čtenáři může vybavit postava Svatého Jiří 

- Георгий Победоносец, jenž ztělesňuje neoblomnost a 

hrdinství. Také tyto vlastnosti vedly Cvetajevovou a S. Efrona 

k tomu, aby jejich syn byl takto pokřtěn; 

Srv. cyklus Cvětajevové Георгий (1921) – věnovaný S. Efronovi 

– ze sbírky Ремесло,
132
 a její dopis z 10. února 1925 A. 

Teskové: «Мальчик будет называться Георгий и праздновать свои 

именины в день георгиеских кавалеров. Георгий – покровитель 

Москвы и, наравне с Михаилом Архистратигом, верховный вождь 

войск.»
133
 

 

I/52-53 - Srv. k tématu „Pýcha” Cvětajevové parodickou variací 

Gorkého citátu: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... 

гордо!» říká Satin ve 4. dějství Gorkého dramatu На дне 

(1902)
134
  

 

I/54 a další – gramatická inkongruence (singulár rozkazu a 

plurál podstatného jména) stylisticky podtrhává hovorový, 

familiární způsob oslovení (srv. analog v VI/292). Tyto verše 

jsou ironickým parafrázováním italského přísloví „Vedi Napoli 

e poi muori!” („Vidět Neapol a zemřít!”). 

 

                                                 
131 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 38. 
132 М.Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, 151. 
133 М. Цветаева: Письма к А. Тесковой, Прага 1969, 29. 
134 М. Горький: Полное собрание сочинений в двадцати томах, M. 1970, т. VII, 

177. 
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I/56-58 – Cvětajevová tady znovu zdůrazňuje řadu „георгин”-

„Георгий”- „Гаммельна гражданин”-„гордо” z I/50, a nahrazuje 

jméno Svatého Jiří jeho slovanskocírkevní variantou „Юрий” a 

k tomu přiřazuje řadu foneticky podobných slov, která 

sémanticky mísí vznešenost („Юрий”) a pýchu („nedotýkej se 

mě!”) s obyčejností „Rührei” („pohnutka”), a tak nově 

charakterizuje existenci „Hammelnských” jako („смесь”). 

 

I/60 – „Воззрился” je přeloženo do přítomnosti (jako 

sémantický čas), aby s gramatickým perfektem tady v ruštině 

byl vysloven zvláštní vztah aspektů obou dějů k sobě navzájem, 

přičemž druhý vztahující se děj, je vyjádřen elipsou; doplnit 

by se asi mohlo „an /смотри/!” nebo „an /видит, лежит/”), 

(an=kde, kam, v, na). 

Další možnou variantou překladu pro I/60 je: „A... šetrnost: 

zírá /dolů/: /chybí/ asi knoflík u kalhot”?.  

 

I/69 – „Бесплатный номер” je „slepý” los, což je los („пустой 

лотерейный билет”), na který nelze nic vyhrát, ale může také 

znamenat „pokoj zdarma”, přeložil jsem jako „bezplatný 

výtisk”. 

 

I/72 - „Тело” v této souvislosti znamená „mrtvola”, ale tady 

je podtržená „mrtvolnost” („vychrtlý”  „tlustý”), na druhou 

stranu význam slova „mrtvola” je kontextem zachován, a proto 

jsem tento výraz přeložil stejně „tělo”. 

 

I/79-80 - Mezinadpis – „Диверсия” je pojem z vojenské 

terminologie a popisuje „lest” (akademický slovník komentuje: 

«Военная операция, производимая вдали от центра военных 

действий, для отвлечения сил и внимания врага».
135

 Tento pojem 

se stává v Krysaři druhem satirického vyjádření a je postaven 

                                                 
135 Srv. Словарь современного русского литературного языка АН СССР, M.-Л. 

1954, т. III, 777. 



 223 

do protikladu ke slovu („отступление”,
136
 které se vyskytuje 

třeba v IV/265.  

Je ale možné, že Cvětajevová, která čerpá výrazy pro svou 

poemu velmi často z hudební terminologie, pojem „диверсия” 

také spojuje s hudebním termínem „Divertisemento”, jehož 

rozveselující, zábavný charakter zdůrazňuje satirický podtext. 

 

I/80 a další – Zdůrazněn kontrast etikých ideálů s morálkou 

„гаммельнских” obyvatel – „трезв – застегнут” <-> s 

„расстегнись на все” (I/129) – srv. paralelu v Герой труда 

(1925) o Brjusovovi: «По рождению русский целиком, он являет 

собой загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: 

застегнутый наглухо поет. (...) Брюсов (...) в творении своем 

был застегнут (...). Какой же это росс? И какой же это 

поэт?»
137
 

 

I/83 - Možný volný překlad verše 83 by byl: „spodní prádlo a 

spodní svobody”; „исподница” je spodní košilka, „исподник” 

„nejspodněji ležící věc”. 

 

I/84 a další – Тарас Бульба není historická, nýbrž literárně 

vytvořená postava stejnojmenné povídky Gogola, která je 

součástí cyklu Миргород. Bulba stojí v protikladu 

k ukrajinským kozákům (запорожцы), jejichž tradiční účes, do 

čela přečnívající kštice, je symbolem svobody a mužné 

vážnosti: «Запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый 

чуб его захватывал на пол аршина земли.»
138
 

 O bojujícím Tarasovi: «И чуб, как змея раскидывался по 

воздухе.»
 139 

Existují jen dva explicitní důkazy pro to, jak 

Cvětajevová vnímala Gogola. Ten, který je pro Krysaře 

                                                 
136 Srv. k tomu v náznacích М. Цветаева: Избранные произведения, под 

редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965, 770. 
137 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, 177-178. 
138 Н. Гоголь: Тарас Бульба, v: Собрание сочинений в семи томах, M. 1966, т. 

II, 287. 
139 Tamtéž, 308. 
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důležitější a zaznamenává témata „быт” a „бытие”, pochází 

z literárněkritické eseje Кедр (1923): «Я нигде не упоминала о 

юморе Волконского, это целая стихия! Его помещичья  «Глушь» – 

не продолжение ли «Mертвые Души» (как современная Россия – не 

продолжение ли гоголевская)? И то, что его вплотную роднит с 

Гоголем: тот же из непосредственной гущи российского быта – 

взлет над этой гущей, легкость перемещения, неприкрепленность 

к именно этой пяди земли (...): местное, одоленное вселенским, 

быт – бытием.»
140

 

Gogol je v poemě Krysař ještě dvakrát citován. V poznámce 

k I/139 jmenuje Cvětajevová „Миргород” jako příklad 

demonstrující její způsob vytváření názvů měst; IV/410-442 

řešení časových vztahů, které na sebe navzájem nenavazují, 

může být narážkou na Gogolovo dílo Записки сумасшедшего (srv. 

poznámku k IV/410 a další.). Gogol používá v cyklu povídek 

název „Миргород” v rovině stylisticko-sémantické k představení 

místa děje, naopak Cvětajevová v Krysaři v kap.I využívá tento 

pojem jako satiricko-groteskní způsob, kterým charakterizuje 

město Hammeln. 

 

I/91-93 – Srv. promluvu Mojžíše 3, 9-10. Ve vztahu k odkazům 

k Bibli v poemě Krysař lze citovat dopisy Cvětajevové 

Pasternakovi ze dne 19. listopadu 1922, v němž vyslovuje 

prosbu: «Подарите мне на Рождество Библию: немецкую, 

непременно готическим шрифтом.»
141

; 

a R. Guľovi ze dne 27. května 1923: «Единственное, что читаю 

сейчас – Библию. Какая тяжесть – ветхий Завет! И какое 

освобождение  – Новый!»
142  

 

I/96-97 - Rozhodl jsem se pro překlad slova „живот” = 

„břicho”. Avšak, ve významu „život” stojí v liturgických 

textech ruské pravoslavné církve a tento biblicko-liturgický 

                                                 
140 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, 169. 
141 М.Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. Струве, Париж  

1972, 276. 
142 Новый журнал 58 (1959), 182. 
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kontext je zde pravděpodobně explicitně vysloven (srv. např.: 

«Прочее время животá нашего в мире и покаянии скончати, у 

Господа просим»,
143

 «христианские кончины живота нашего (...) 

просим.»
144

 

 

I/101 – Slovem „kozel” tady myslí ďábla. 

 

I/105 – „Bedlam” komentuje Chamber’s Encyclopedia kde stojí: 

“In about 1247 the monks of the order of Bethlehem built an 

infirmary in Bishopsgate, London, and it came to be known as 

’Bedlam’, and this term was extended to denote any asylum or 

mental hospital”. (V roce 1247 mniši Betlémského řádu 

postavili špitál v Bishopsgate v Londýně, který vstoupil do 

povědomí jako Bedlam (blázinec), a tento termín se rozšířil 

pro označení útulku či nemocnice pro duševně choré.)
145

 

Tak se toto slovo dostalo i do ruské slovní zásoby. Vedle 

přeneseného významu slov „хаос, шум, неразбериха” zaznamenává  

Ушаков také původní (význam): «По названию дома для 

умалишенных в Лондоне.»
146

 

V roce 1926 přidává Cvětajevová k cyklu Лeбединый стан 

báseň Кто – мы? Потонул в медведях..., ve které je slovo znovu 

použito: 

  «Перестраивайте Бедламы: 

   Все – малы для русских бед!»
147

 

Po okupaci ČSR v roce 1939 nabylo slovo „Bedlam” i význam 

slova popisujícího strašný „svět”.
148
 Adjektivum „вакантный”, 

ačkoliv má dlouhý tvar, zde nabývá svým postavením 

predikativní funkci (srv. zrovna tak II/91). Přeloženo jako 

„se vyprazdňuje”.  

 

                                                 
143 J. Rahn: Der Gebrauch des modernen Kirchenslawischen in der Russischen 

Kirche, Hamburg, 1978, 178. 
144 Tamtéž, 183.   
145 Chamber’s Encyclopedia, London 1959, Vol. II, 190. 
146 Д. Н. Ушаков: Толковый словарь русского языка, т. I-IV, Москва 1935-

1940, т. I, 101.   
147 М. Цветаева: Лебединый стан, Paris 1971, 160. 
148 Srv. М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва, 336. 
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I/112-114 – Prostředky paronomázie, které autorka 

upřednostnila a jež jsou většinou nepřeložitelné!, Cvětajevová 

staví mezi „Пугач/ов/” a „пуговица” společné sémantické pole 

republikánství a revolučního ducha.
149
 Takto se mi jeví také 

I/110 a další. Např. z němčiny zpátky do ruštiny přeložené 

paronomazické složení – „Kopf” (hlava) a „Knopf” (tlačítko, 

knoflík).  

 

I/117-121 – V přehledu o celé „Ódě na knoflík” se dá nejlépe 

demonstrovat rovinа literárního citátu, která poukazuje na 

příběh Dostojevského. V příběhu své rostoucí chudoby je 

nejhlubšímu ponížení vystaven Makar Děvuškin v okamžiku, kdy 

se mu před zraky ostatních utrhl knoflík. Hlavní motiv 

katastrofy si Dostojevskij připravil následovně: «Да и пуговок 

нет... да того ли еще нет у меня! А ну как из начальства кто-

нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варенька, беда, 

просто беда!»
150

 

«Так вот, сапоги и платок есть. Теперь пуговки, дружок мой! 

Ведь вы согласитесь, крошечка моя, что мне без пуговок быть 

нельзя. (...) Я трепещу, когда подумаю, что его 

превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут – 

да что скажут!»
151
 

U Dostojevského v tomtéž pořadí jako u Cvětajevové 

přistupuje k motivu knoflíku i motiv chudoby, („нищие”, I/66 a 

106), ďábelskosti (I/101a další) a revoluce, „бунт” (I/111-

114, 117-121): «Тут, маточка, такое случилось, что я и теперь  

едва перо держу от стыда. Моя пуговка – ну ее к бесу – 

пуговка, что висела у меня на ниточке, - вдруг сорвалась, 

отскочила, запрыгала (...), зазвенела, покатилась и прямо, 

так-таки прямо, проклятая к стопам его превосходительства, и 

это посреди всеобщего молчания! (...) Тут уж я чувствую, что и 

последние силы меня оставляют, что уж всё, всё потеряно! Вся 

                                                 
149 Srv. G. Wytrzens: Paronomasie als Aufbauprinzip einer Dichtung: zum 

Поэма Горы der M. Cvetaeva, in Papers in Slavic Philosophy 1 (1977), 320-

326. 
150 Ф. М. Достоевский: Бедные люди, v: Полное собрание сочинений в тридцати 

томах, Л. 1972, т. I, 72. 
151 Tamtéž, 74. 
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репутация потеряна, весь человек пропал!»
152
; Srv. I/86 a 

další: «все право в прах,/ В грязь»). Když mu představený 

v jeho nouzi nečekaně dá 100 rublů, lituje Makar Děvuškin 

svých dřívějších buřičských myšlenek. «Я со слезами на глазах 

вчера каялся перед господом богом, чтобы простил мне господь 

все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, 

дебош и азарт.»
153
 

Právě tady Cvětajevová akcentuje moment sociálně-

politické vzpoury a vztahuje ho i na duševně etickou rovinu. 

Děvuškinova chudoba jí evokuje chudobný způsob života umělce. 

Pro autorčino vnímání Dostojevského bezprostředně před vznikem 

poemy Krysař existují dvě fakta. 27. prosince 1924 zmiňuje 

v dopise O. E. Kolbasinové-Černovové četbu dopisů 

Dostojevského a rozvíjí v něm paralelu k Dostojevského potřebě 

nových výrazů.
154

 

V dopise z 15. ledna 1925 sama sebe srovnává s postavou 

Kateřiny Ivanovny z románu Преступление и наказание: 

«Загнанная, озлобленная, негодущая, озлобленная, негодующая, в 

каком-то исступлении самоунижения и обратного. Та-же 

ненависть, обрушивающаяся на невинные головы.(...) Но 

яростность чувств не замутняет здравости суждения, и это самое 

тяжелое. Чувствуя, как Катерина Ивановна, отзываясь на мир, 

как она, сужу его здраво, т.е. – никто не виноват.»
155
 

Také zde je zmíněn způsob četby hledající identifikaci, 

kterou však Cvětajevová v dopise z 12. května 1934 J. Ivaskovi 

částečně relativizuje: «Достоевский мне  в жизни как-то не 

понадобился, но узнаю себя и в Белых ночах (..) и, главное, 

(..) – в Катерине Ивановне с шалью и голыми детьми, на 

французском диалекте. Это я – дома, и в быту, и с детьми, и в 

Советской России и в эмиграции.»
156

; (ona) pak však pokračuje: 

                                                 
152 Ф. М. Достоевский: Бедные люди, v: Полное собрание сочинений в тридцати 

томах, Л. 1972, т. I, 92.Tamtéž, 92. 
153 Tamtéž, 96. 
154 М. Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. Струве, Париж  

1972, 104. 
155 Tamtéž, 121-122. 
156 Русский Литературный архив, ed. By D. Čiževskij and M. Karpovič New York 

1956, 216. 
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«Я в мире люблю не самое глубокое, а самое высокое, потому 

русского страдания /vedle Tolstého jmenuje Dostojevského jako 

„grand camarade de malheure” (velkého přítele v neštěstí),
157

/ 

мне дороже гётевская радость, и русского метания – то 

уединение.»
158
 

Také Majakovský měl na zřeteli knoflíkovou epizodu 

z románu Бедные люди ve svém díle РОСТА-oкно z listopadu 1921, 

které je její variací. Ztvárnění tohoto motivu u Majakovského 

v aluzi na Dostojevského v části Рассказ о том, как из-за 

пуговицы голова пропадает дешевле луковицы si lze všimnout 

na následujících řádcích: 

«У Иванова на шинели  

  пуговица одна держалась еле.  

  Не пришил Иванов . 

  Пуговица 

  Малость 

  поносилась и оборвалась. 

  Гуляет Иванов, не беспокоясь нимало.  

  Только хлястик сзади хвостом раздувало.»
159

 

Tato „Лапалия” stojí však vojáka Ivanova život: 

 «-Товарищи красноармейцы, 

 берегите свое достояние!»
160

  

K dalšímu citátu Dostojevského srv. poznámku k I/157-159. 

 

I/118 – S. Karlinsky uvádí biografické pozadí této epizody 

v říjnu 1917 na Krymu,
161
 ostatně bez důkazu; odkaz se objevuje 

v básni Cvětajevové z cyklu Лебединый стан: 

 «Ночь. – Норд-Ост. – Рев солдат. – Рев волн.  

  Разгромили винный склад. – Вдоль стен 

  По канавам – драгоценный поток, 

                                                 
157 Русский Литературный архив, ed. By D. Čiževskij and M. Karpovič New York 

1956, 216. 
158 Tamtéž, 217. 
159 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т. III, 418-419. 
160 Tamtéž, 419. 
161 S. Karlinsky: M. Cvetaeva. Her Life and Art, Berkeley/Los Angeles 1966, 

42. 
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  И кровавая в нем пляшет луна. 

   (..) 

  Гавань пьет, казармы пьют. Мир – наш! 

  Наше в княжеских подвалах вино! 

  Целый город, топоча как бык, 

  К мутной луже припадая – пьет» 

(báseň se datuje «Феодосия, последние дни Октября»)
162
 

 

I/121-123 – „Росс” je archaismus odvozený od „Россия”. 

„Россия” zpočátku bylo označením i pro Moskevskou listinu 

z roku 1517, jejíž název se odvozuje z řeckého „Rossia” 

(kazatelna patriarchů Konstantinopole), což je doloženo ve 

spisech církevního hodnostáře Avvakuma.
163
 

Vedle už citovaného „какой же это росс?” z eseje Герой труда 

(1925)
164
 je archaismem i „российский государь”, „российский 

быт”.
165 

Řeč autora v závorkách se týká syna Cvětajevové, 

narozeného v únoru 1925: «Георгию скоро три месяца. Востро-и 

сине-глазый, горбoносый.» (dopis z 25. dubna 1925 O. E. 

Kolbasinové-Černovové)
166
; 

Srv. i báseň Экс-си-девант (отзвук Стаховича) (červenec 1920): 

 «Выменивай по нищему Арбату 

  Дрянную сельдь на пачку папирос –  

  Все равенство нарушит – нос горбатый: 

  Ты – горбонос, а он – курнос.»
167

 

 

I/125 – „Куцый” popisuje něco příliš krátce přistřiženého, 

např. pahýl ocasu zajíce; „куцохвостый”, lze přeložit jako 

„přistřihnutý”; já jsem zde „куцый” přeložil ve významu „moc 

                                                 
162 М. Цветаева: Лебединый стан, Paris 1971, 43. 
163 Srv. V. Vasmer: Russiches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1955, 

Bd. II, 538. 
164 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 178. 
165 Tamtéž, 157, 169. 
166 М. Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. Струве, Париж  

1972, 168. 
167 М. Цветаева: Лебединый стан, Paris 1971, 68. 
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krátkých”, vztahujících se k pravdě, která je povrchní a 

bezduchá. 

 

I/126-128 – Srv. k tomu Мои службы (1918/1919): «Самое 

главное: с первой секунды Революцию понять: Все пропало.»
168

 

 

I/130-162 - K variacím na „Рай-город” (podle typu „Миргород”, 

Srv. poznámku k I/84 další, „Белгород” atd.) Srv. báseň 

Ханский полон (18. září 1921) ze sebraného svazku Ремесло, ve 

kterém Cvětajevová poprvé aplikuje tento způsob tvoření 

neologizmů, které jsou založeny na opakování určitého kmene 

substantiva ve spojení s dalšími substantivy, jako např: 

 «Спорый бог, 

  Скорый бог, 

  Шпоры в бок-бог!»
169

; 

  Черный бог, 

  Ворон-бог, 

  Полночь –бьет-бог»
170
; 

Rytmus a tvoření slov přitom rozvíjejí jako v I/130 stále 

větší, vlastní sémantickou dynamiku vybočující z běžného úzu: 

 «Беглых и босых – бог, 

  Простоволосых – бог, 

  Взлет, всплеск, всхлест, oхлест-бог, 

  Сам черт на веслах – бог»
171
 

Srv. analogické tvoření víceslovných slov se shodným kmenem 

substantiva „человек” v Широкое ложе для всех моих рек -... 

(12.února 1922) z sbírky Ремесло: 

  «Чужой человек,    «Простор-человек, 

   Дорогой человек,   Ниотколь-человек, 

   Ночлег-человек,    Сквозь-пол – человек, 

   Навек-человек!»;   Прошел-человек»
172
. 

                                                 
168 Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка текста 

А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 55. 
169 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 178. 
170 Tamtéž, 178. 
171 Tamtéž, 179. 
172 Tamtéž, 240. 
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I/139 – „Пай-город” je analogií k „пай-мальчик” s kmenem 

adjektiva „пайкий” („hodný, slušný”). Ale může také znamenat, 

že město poskytuje peníze nebo naturálie. Proto jsem zvolil 

překlad „krmící město”.   

 

I/150-151 – „Царьград” bylo staré slovanské označení pro 

Konstantinopol, sídlo duchovního „vládce”. „Царственный град” 

ale byla stylisticky vysoká varianta k „престольный, столичный 

город”, sídelnímu a hlavnímu městu. Cvětajevové „Царь-город” 

je stylisticky směsí obou slov, v tomto kontextu ale znamená 

sídelní i hlavní město. – Pro charakteristiku města „Гаммельн” 

a v pohledu na scenérii trhu III. kapitoly srv. Mefistofelovo 

označení jeho imaginárního místa působení ve scéně „Velehory” 

z Faust II: 

„Ich suchte mir so eine Haupstadt aus,  

Im Kerne Bürger-Nahrungs-Graus,- 

Krummenge Gäßchen, spitze Giebeln, 

Beschränkten Markt, Kohl, Rüben, Zwiebeln, 

Fleischbänke, wo die Schmeißen hausen, 

Die fetten Baten anzuschmausen”   

(„Vyhledal jsem si hlavní město, 

v jádru měšťanské výživné šedi, - 

zakřivené uličky, špičaté štíty, 

ohraničený trh, uhlí, řepa, cibule; 

lavice s masem, kde řádí házení, 

Tučné pečínky k hodování.”)
173
 

 

I/157-158 – Srv. Apokalypsu 3, 14-17 («Ты ни холоден, ни 

горяч; о если бы ты был холоден или горяч!»). Toto místo Bible 

má svoje slavné literární ztvárnění ve zpovědi Stavrogina z 

Dostojevského románu Бесы: 

 «Помните ли вы: «Ангелу Лаодикийской церкви напиши...?» (...) 

   Это для середки, это для равнодушных, так ли?»
174

 

                                                 
173 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 306. 
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I/163-165 – Slovy „Первый обход!” začíná píseň nočního 

hlídače. 

 

I/179 – Protože jsem se u I/30 rozhodl k překladu „тюфяк” 

z faustovského kontextu slovem „slamník”, zůstal jsem i zde 

důsledný. Volně, ale významově přesně jsem použil překlad „A 

natřes slamník”, ale překlad, který poskytuje situační kontext 

je: Je 10 hodin, Hammelnští jdou spát. 

 

I/189-190 – V řádku I/171 začala Cvětajevová používat 

(charakteristické i pro kap. III/114-116) německé přísloví 

jako výzvu k návratu domů. Zde bylo vynecháno poslední slovo 

refrénu „den” a nahrazeno asonujícím rýmovým slovem „спят” 

(srv. stejný „приём” už v poemě Молодец (1922): 

«Ближь - в близь, жизть – в жизть: 

«Скажишь – назо»... 

- «Брысь, 

  Рыси прыскучи, 

  Лисы шатучи!»»
175
 

 

Tím je současně – přechodem k II.kapitole – dán situační 

kontext: „Hammelnští” usnuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
174 Ф. M. Достоевский: Бесы, v: Полное собрание сочинений в тридцати томах, 

Л. 1974, t.XI, 11. 
175 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, стр. 375. 
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II. KAPITOLA Сны / Sny 

 

II/2 – „Через край-город”, doslova „Přes okraj města”, jsem 

přeložil (městech za obzorem) Srv. s III/127 („не пере-через-

край!”) „Ne pře-přes-míru!” nebo „Přes všechnu míru města”.  

 

II/7 – Morfeus (kterého Ovidius označil ve svých dílech za 

boha snů), také vystupuje v první básni Cvětajevové z cyklu 

Сон (24. listopadu 1924): 

  «Зорко – как следователь по камере 

Сердца – расхаживает Морфей»
176
; 

Morfeus je jednou z mytologických postav, jenž se 

v Krysaři vyskytují („Ахилл”, IV/330, „Гименей”, V/392; 

„Иерофантий”, V/412). Tento fakt je podmíněn možná 

skutečností, že ve stejné době se M. Cvětajevová zabývala 

řeckou mytologií a básnictvím v souvislosti s prací na dramatu 

Тезей (říjen 1924). Jedním z pramenů, z kterých Cvětajevová 

především čerpala, je sbírka G. Schwabs Die schönsten Sagen 

des klassischen Altertums (srv. dopis z 28. srpna 1923 A. 

Bachrachovi: «Буду читать троянскую войну. Никого не могу 

читать, кроме греков. У меня огромный немецкий том.»
177

  

Kromě toho využívala ještě Pražskou německou knihovnu, 

«где читаю древних» (27. září 1923 A. Bachrachovi).
178
 29. září 

1923 ještě požádala A. Bachracha o zaslání F. Nietzscheho Die 

Geburt der Tragödie v němčině
179

 a 21. července 1924 O. E. 

Kolbasinovou-Černovovou o knihy Одиссея а Илиада v překladu 

Gnediče.
180

 

Přesto zůstává oblast antických básní a mytologie v 

Krysaři méně významnou. Až na některé ojedinělé případy, 

vyskytující se v oblasti tzv. „cizí řeči”, mytologické aluze 

v díle nehrají velkou roli. 

                                                 
176 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 263. 
177 Мосты VI (1960), 322. 
178 Tamtéž, 335. 
179 Tamtéž, 337. 
180 М.Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. и Н. Струве, Париж  

1972, 70. 
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II/8 – „Обер” patří ke skupině slov, která pochází 

z nejstarších jazykových vrstev v ruském jazyce. Tato slova 

jsou přejata z německého jazyka, stejně jako slova typu 

„цукром”, „штранд”, „фатер” atd. Tyto výrazy jsou v ruském 

jazyce natolik vžité, což dokládá i jejich písemná forma, že 

v žádném případě nemohou platit jako začleněné germanismy.
181 

 

II/10 – K přísudku „востры” patří podmět „сны” z nadpisu  

(„-Scarfsinnig sind /ihre Träume/,...”). 

 

II/21-22 – Srv. k tomu kontrastní dopis z 10. května 1925 O. 

E. Kolbasinové-Černovové: 

  «Посылаю Вам шелковую курточку. Са-ма вязала. (Подочтите 

пропущенные петли: это мысль – или сердце – делала скачок.»
182
  

 

II/43 – Využívám zde pravopis slov („По писаному”) jako i 

II/55 („По положеному”), který byl uveden v časopisu Воля 

России. V pozdějším vydání díla (М. Цветаева: Избранные 

произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 

1965) již došlo k úpravě pravopisu těchto slov tak, aby 

odpovídaly moderní jazykové normě. („По-писаному”; „По-

положенному”). Cvětajevová zamýšlela zvoleným pravopisem 

zdůraznit rytmiku veršů, a tím upozornit na rytmickou a 

rétorickou strukturu svých děl, která byla určena především 

pro ústní podání. Tímto způsobem zápisu Cvětajevová zdůrazňuje 

předpony „по”, které se stávají samostatnými. Zároveň se 

podtrhuje i jejich zvláštní syntaktická funkce přísudku 

v participiu perfekta aktiva.  

 

II/63-64 – Hříčka se stejně znějícími slovy, která však mají 

jiný význam (homografy), je v díle autorky patrna již dříve 

(Srv. přibližně No.1 cyklu Провода z 17. března 1923, pohrává 

si se slovy „прóводы” („průvod na rozloučenou”) a „проводá” 

                                                 
181 Srv. např.  G.Wytrzens: Zum Wortschatz des Крысолов der M. Cvetaeva, 

Wiener Slawistischer Almanach 1(1978), 111. 
182 М. Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. Струве, Париж  

1972, 178. 
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(„telegrafní vedení”). Toto je ostatně oblíbený způsob hry se 

slovy v dílech futuristů, srv. např. V. Chlebnikov - báseň 

Зангези (1922): 

 «Когда я пою, мне звезды хлопают в ладоши. 

 Стою, Стою! Стойте! 

 Вперед, шары земные!»
183 

; 

nebo Majakovského báseň Про это (1923): 

 «У лет на мосту  

       на презренье, 

         на смех, 

  земной любви искупителем значась, 

  должен стоять, 

     стою за всех, 

  за всех расплачусь»
184
 

U Cvětajevové zde stojí v opozici slova s rozdílným přízvukem 

„стоит” – „стóит” a jsou akcentována ještě svou polohou ve 

verši.  

 

II/66-69 – Charakteristika zahnívajícího maloměšťáctví, jak ho 

uvádí v II/66-118, je srovnatelná se způsobem tvorby H. 

Heineho v úryvku básně Enge Krämerwelt ze satiry Anno 1827 

(srv. pozn. k I/17-24):               

   „Sie handeln mit den Spezerein  

    Der ganzen Welt, doch in der Luft, 

    Trotz allen Würzen, riecht man stets  

    Den faulen Schellfischseelenduft” 

   („Obchodují s kořením 

   Celý svět, přec ve vzduchu, 

   Přes všechnu vůni koření, je cítit 

   Shnilý zápach duší z tresek”)
185

 

Sloveso „закапать” slouží jako situační obraz vstupu do tmavé 

místnosti s jednou svící. 

 

                                                 
183 В. Хлебников: Зангези, M. 1922, 17-18. 
184 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

IV, 172. 
185 H. Heine: Sämtliche Werke, München 1972, Bd. I, 286.   
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II/74-118 – V této pasáži charakterizuje Cvětajevová dva druhy 

vztahů k věcem, dvě protikladná chápání světa, která v II/84-

85 přenáší do pojmů: «сущность вещей»  «существенность 

вещи» popřípadě «вещественность» (II,77). 

Tím jsou dány maximální protipóly její satiry. 

Cvětajevová využívá pro svou satiru zdánlivě blízké pojmy, 

které však mají naprosto protikladný charakter: svět 

„Hammelnských” („быт”) se sám orientuje na „вещественность” a 

„существенность вещи”, což je hlavním zdrojem autorčiny 

satiry. Proti tomu stojí umělec/vypravěč („бытие”), pro něhož 

se stává podstatou „сущность вещей”.
186
  

Do této souvislosti patří právě k tématu „быт” citovaný 

dopis z 2. ledna 1926 V. F. Bulgakovovi: «Быт, это 

непреображенная вещественность. (...) Быт: ненавидимая 

видимость» (Srv. s poznámkou k I/43). 

Už v deníkové próze Мои службы (1918/1919) je výraz 

„вещественность” postaven do opozice k slovům „вещь” – „знак” 

- „смысл”. Cvětajevová píše F. Sologubovi v roce 1919 o svém 

někdejším bydlišti - budově Дворец искусства, ve kterém byl v 

prosinci 1918 zřízen lidový komisariát pro národnostní otázky: 

 «Комнаты насыщены. Тогда в декабре они были голодные, голые. 

Такому дому нужны вещи. Вещи здесь меньше всего – 

вещественность. Вещь непродажная – уже знак. А за знаком – 

неминуемо – смысл. В таком доме они – смыслы.»
187
 

V próze Герой труда (1925), kterou Cvětajevová v roce 

1925 pro tisk v časopise Современные Записки 26 sama 

redigovala, se nachází důležitý text pro pochopení Krysaře. 

Při srovnání obou textů zjišťujeme, že v díle Герой труда jsou 

věci popisovány v jejich kulturněhistorickém kontextu, který 

jim dává určitý smysl v životě. Naproti tomu v Krysaři jsou 

věci ve světě „Hammelnských” o tento základní smysl ochuzeny a 

stávají se pouhou dekorací prostředí(II/107-108). 

                                                 
186

 Srv. s článkem J. Brummack: Zu Begriff und Theorie der Satire, Deutsche 

Vierteljahresschrift 45 (1977), 275-377. 
187

 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 71. 
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Svou koncepci o různé hodnotě věcí autorka později 

rozvedla ještě ve své eseji Поэт о критике (1926). Znovu se 

zabývá pojmy „вещественность” (jako „внешнее мерило”, 

„красивость”) a „сущность” (jako „внутреннее мерило”, 

„прекрасность”).188 Nahrazuje je potom obdobnými pojmy 

„видимое” vs. „незримое”, čímž je dána určitá hierarchie 

pojmů, která charakterizuje autorčiny názory na tvůrčí proces 

básníka: «Из мира внешнего мне всякое даяние благо, потому что 

я в нем нуль. А нужен он мне ежечасно. Нельзя о невесомостях 

говорить невесомо. Цель моя – утвердить, дать вещи вес. А для 

того, чтобы моя „невесомость” (душа, например) весила, нужно 

что-то из здешнего словаря и обихода, некая мера веса (...). 

Душа. Море. Если неправильно мое морское уподобление, рушится 

весь стих. (...) Для поэта самый страшный, самый злостный (и 

самый почетный!) враг – видимое. Враг, которого он одолеет 

только путем познания. Поработить видимое для служения 

незримому – вот жизнь поэта. (...) Незримое перевести на 

видимое. (Весь творческий процесс!).»
189

 

Cvětajevová chápe trojí podstatu slova. Zaprvé jeho 

materiální podobu - слово-вещь («что-то из здешнего словаря и 

обихода») přes jeho označení - слово-знак («поработить видимое 

для служения незримому»), až po jeho význam a smysl - слово-

смысл. Autorka je přesvědčena, že slovo musí získat nějakou 

svojí „váhu”, čímž dojde ke své podstatě. (Srv. se studií D. 

P. Svjatopolk-Mirského, ve které autor rozlišuje zdvojený 

znakový charakter poetického slova Cvětajevové: «Для Цветаевой 

слово не может быть знаком вещи, которая сама только знак. 

Слово для нее «онтологичнее» вещи, - прямо, мимо вещи связано 

с сущностями».
190

 

Zvláštnost autorčiny postsymbolické jazykové koncepce 

vychází ovšem z „reálného” základu slova (слово-вещь), na 

který poté může navázat druhý a třetí stupeň jejího chápání 

                                                 
188 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 223. 
189 Tamtéž, 229. 
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Записки 26 (Париж 1925), 570. 
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slova. Bez této základní podmínky není možné její úvahu dále 

rozvinout: «Зная незримое, /поэт/ не знает видимого, a видимое 

ему неустанно нужно для символов. „Alles Vergängliche ist nur 

ein Gleichniss” (Všechno minulé je pouze příměr). Да, но нужно 

это  Vergängliche (minulé) знать, иначе мое подобие будет 

ложным. Видимое – цемент, ноги, на которых вещь стоит. (...) 

Костяк – к душе.»
191
 

Poetika Cvětajevové pracuje v této rovině s kategoriemi 

„ложный” (vs. правдивый) a „правильный” (vs. неправильный). 

Zároveň akcentuje řetězec pojmů слово-вещь, слово-смысл, 

prostřednictvím něhož se dostává až k třetímu, 

nejdůležitějšímu významu slova: «Формула Теофилия Готье 

(сравнить с гетевской!) – которой столько злоупотребляли и 

злоупотребляют: „Je suis de ceux pour qui le monde visible 

existe” (jsem z těch, pro které existuje viditelný svět) 

обрывается на самом важном: как средство, a не как цель!»
192

  

Představil jsem zde aspekt jazykové koncepce tak 

podrobně, abych (také s poukazem na V/518-520) uvedl, že 

Cvětajevová využívá k lepšímu pochopení dvojici protichůdných 

pojmů v II/84-85. V II/74-118 nejen zmiňuje satirický význam 

slova „быт”, ale zároveň i vysvětluje zásadní princip své 

poetiky („сущность вещей”). Spojení obou pojmů se v dějové 

rovině Krysaře projevuje jejím chápáním věcí skrze slovo. 

Důležitost autorčiny životní pojmové opozice „сущность 

вещей”  „существенность вещи” se projevuje i v její 

poslední literárně-estetické eseji Пушкин и Пугачев (1937): 

«В мире вещественном – бедное слово: тулуп, в мире 

существенном – другое бедное слово: любовь.»
193 

 

II/75-76  - Autorčin pohled na látkovou podstatu věcí je 

zachycen také v eseji История одного посвящения (1931): «По 

сей день не решаюсь писать в красивых, кожаных и цветочных 

                                                 
191

 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 230. 
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 Tamtéž, 230. 
193 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. II, 286. 
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/тетрадях/, даримых знакомыми для «черновиков». (...) Сколько 

у меня их, одних пражских, по старинным образцам, из 

драгоценной, с рваным краем, бумаги. Первое чувство: 

недостойна! Второе: в такой тетради ничего не напишу, - страх 

дурного глаза, паралича роскоши; третье, уже вполне мысленное: 

писать в сафьяне то же самое, что пахать в атласе – не дело, 

игра в дело, дилетантизм, безвкусие.(...) Словом, либо сафьян 

– либо я.»
194
 

 

II/90 – Futurum přísudku jsem zde přeložil do prézentu (jakož 

i v II/114, III/337, IV/390). V českém jazyce vyjadřuje forma 

přítomného času stejně tak jako v ruském jazyce i děje 

budoucí. Volný básnický překlad by měl v největší volné míře 

dodržovat stylový charakter autorčina díla a snažit se o 

maximální myšlenkovou zkratku.  

 

II/102-104 – „Свезти” označuje přechodnou jízdu; zde je 

myšlena „poslední jízda” na hřbitov, poněvadž hlavně na jaře 

umírají nemocní na tuberkulózu, což evokuje spojení „сквозная 

/пыль/”, které je metaforickým ztvárněním slov „zaprášené 

plíce”. 

 

II/105 – „Штофный” má na mysli atlasovou látku, jíž je potažen 

nábytek. 

 

II/118 – „За всех и за вся” v pravoslavné liturgii se tato 

formule používá při přijímání večerního pokrmu; srv. paralelu 

podle Matyáše 26, 26-28 při katolickém přijímání: „Nehmt und 

trinket alle daraus, das ist der Kelch des Neuen und Ewigen 

Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis” 

(podle Schott: Meßbuch der Katholischen Kirche) „Berte a pijte 

z toho všichni, neboť toto je kalich nového a věčného svazku, 

moje krev, která byla pro vás všechny prolita k odpuštění 
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hříchů. Čiňte tak na mou památku” (podle Schotta: Menší kniha 

katolické církve). – Pravoslavná formule je ponechána ve své 

původní podobě, a tudíž zvolání „за всех” vyjadřuje mužský rod 

a „за вся” rod ženský a střední. 

 

II/119-135 – Srv. k tomu první tři sloky ze Спят трещотки и 

псы соседовы, -...”(5. srpna 1915), jejichž lyrický charakter 

zde Cvětajevová v závorkách znovu zaznamenává: 

«Спят трещетки и псы соседовы, - 

Ни повозок, ни голосов.  

О, возлюбленный, не выведывай, 

Для чего развожу засов.  

 

Юный месяц идет к полуночи: 

Час монахов – и зорких птиц, 

Заговорщиков час – и юношей, 

Час любовников и убийц.  

 

Здесь у каждого мысль двоякая, 

Здесь, ездок, торопи коня.  

Мы пройдем, кошельком не звякая 

И браслетами не звеня.»
195

 

Zároveň se zde objevuje vzpomínka na její báseň Сегодня 

ночью я одна в ночи,... (1. srpna 1916) z Версты I. 

«Сегодня ночью у меня ключи 

От всех ворот единственной столицы.»
196
 

Tuto báseň Cvětajevová později přiřadila jako No.6 k cyklu 

Бессонница (nejdřív byla publikována v cyklu Психея. 

Романтика, Berlin 1923). 

 

II/130-131 – Zde využívám grafickou formu textu z vydání 

v časopisu Воля России („без” namísto „бес”), jež je uvedena 

v pozdějším vydání М. Цветаева: Избранные произведения, под 
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 М. Цветаева: Стихотворения и поэмы в пяти томах, составление и 
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редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965). Básnířka chce 

tímto způsobem upozornit na anaforu prefixů, což se umocňuje 

ještě oddělením předpony. Způsob psaní „без-препятственный”, 

který Cvětajevová používá ještě v roce 1925, odpovídá 

předrevolučnímu ruskému pravopisu, jenž autorka užívala ve 

svých pracovních sešitech, denících a dopisech. 

 

II/132 – Výrazem „Се–час жениха” autorka činí narážky – i 

stylistycky – na stejný způsob přivolávání ženicha dívkami 

v pravoslavném i katolickém světě, Matyáš 35, 1-13: «но в 

полночь раздался крик: «вот, жених идет, выходите на встречу 

ему»» (ve starém pravoslavném textu evangelia Ostromira to 

např.- zn.: „се женихъ иде”). 

 

II/134-135 – Idiom „пустить на крышу красного петуха”, znamená 

založit požár (také v díle Heroda je označením pro hrozbu 

smrtícího požáru).
197

 Pro pochopení idiomu je důležité přídavné 

jméno „красный”, které se objevuje nedřív v II/138 a dále 

v II/139-140. Navíc je toto adjektivum spojeno se symbolickou 

barvou komunismu. V porovnání s revolučními událostmi 

v Petrohradě a Moskvě stojí „Гаммельн”, „без пожаров/город/” 

(I/152-153)v protipólu. 

 

II/141 – tento verš byl v publikaci časopisu Воля России 

nedopatřením vynechán, v novém vydání М. Цветаева: Избранные 

произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 

1965, 485 se však opět objevuje. 

 

II/147 – Výraz „баю-бай” evokuje ukolébavku, kterou je možno 

srv. s I/162, a zároveň poukazuje na hlavní motiv ukolébavek 

z Heineho parodie Karl I: 

     „Еiapopeia, was raschelt in Stroh? 

      Es blöken im Stalle die Schafe – 

      Du trägst das Zeichen an der Stirn 

                                                 
197
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      Und lächelst so furchtbar im Schlafe” 

     (Eiapopeio, co chrastí ve slámě? 

 Ve stáji mečí ovce –  

 Na čele máš znamení 

 A usmíváš se tak strašně, když spíš” atd.)
198

 

 

II/154-155 – Tyto verše odkazují na syntakticky stejnou, ale 

sémanticky kontrastující kompozici básně Обвела мне глаза 

кольцом... (8. dubna 1916) z cyklu Версты I: 

 «Спи, успокоена, 

 Спи, удостоена, 

Спи, увенчана 

Женщина»
199

 

Tuto báseň Cvětajevová publikovala jako číslo 1 v cyklu 

Бессонница.
200 

 

II/162-165 – Tato sloka, která nebyla obsažena v prvním vydání 

Krysaře v časopisu Воля России, je doplněna ve vydání z roku 

1965. (str. 485). Je známo, že ji Cvětajevová s poznámkou 

«Cлучайно выпали при переписке» přehlédla. Sloka má jasně 

autobiografický charakter. Ve verši «Той – пропавший без 

вести» – mluví Cvětajevová o sobě, protože od roku 1917 do 

začátku roku 1922 žila v Moskvě bez zprávy o svém manželovi S. 

Efronovi. 

 

II/168-169 – Pramen starého zákona jsem nemohl pro tento obraz 

najít (je možné, že autorka vychází z textu prvních králů 5, 

25 nebo žalmů 7, 3). Tento text samozřejmě také patří 

k obrazům obyčejů ruského folklóru, srv. Молодец (1922): 

   «Ай, Маруся! 

   Коса руса! 

   Урожайные хлеба!»
201
 

                                                 
198 H. Heine: Sämtliche Werke, München 1972, Bd.I, 495-496. 
199 М. Цветаева: Стихотворения и поэмы в пяти томах, составление и 

подготовка текста А. Сумеркина, New York 1980-1990, т. I, 224. 
200 Viz. М. Цветаева: Психея. Романтика, Berlín 1923. 



 243 

III. KAPITOLA Напасть / Rána 

 

III/Nadpis – Slovo „напасть” můžeme přeložit do českého jazyka 

dvěma způsoby. Pokud umístíme přízvuk na první slabiku, má 

toto slovo význam - „neštěstí, pohroma”. Ovšem jestli slovo 

přečteme s přízvukem na druhé slabice, pak je možné ho 

přeložit jako „přepadení”, neboť je odvozeno od slovesa 

„нападать, напасть” - „postihnout, přepadnout”. Sama 

Cvětajevová uvádí v pracovním náčrtu ke kap. II ještě další 

možný výklad tohoto slova, neboť hovoří o „нашествии крыс”,202 

což by se dalo přeložit jako „zahlcení krysami”. Tento výraz 

také evokuje myšlenku přepadení města („нападение”), které je 

možno si vykládat i abstraktně.  

Jako název kapitoly jsem zvolil slovo „rána”.  

 

III/1 atd. – Slova typu „трещетки”, „тараторки” apod. jsou 

uváděny v pravopisné formě podle prvního vydání v časopise 

Воля России (do III/70). Tyto výrazy autorka využívá 

k charakteristice „Гаммельнских” trhovkyň. 

Pro vytvoření těchto slov Cvětajevová využívala 

následujících sufixů: 

-ка (III/1,2) vedle původního deminutivního významu slouží 

tento sufix i k vytvoření deverbativ popisujících určitou 

činnost; 

-ица (III/28) je jedním z nejstarších slovanských 

deminutivních sufixů;  

-иха (III/45) tvoří hlavně feminina;  

-оня (III/59) se používá zpravidla jen v hovorové řeči, např. 

„тихоня”, pokud se tato forma vyskytne v písemném projevu, 

vyjadřuje zpravidla opovržlivý význam; 

                                                                                                                                                         
201
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-ла (III/67) je jedním z nejstarších sufixů, který se však 

vyskytuje v hovorové řeči dodnes. Vyjadřuje většinou 

produktivní a expresivní deverbativní popis osob.
203

  

„Трещетка” a „балаболка” jsou slova, která evokují zvuky, 

neboť se dají přeložit i jako řehtačka popřípadě chrastítko či 

rolnička. Celá tato pasáž poukazuje svou stylisticky-

tématickou konstrukcí na báseň Полотерская (18. prosince 1924) 

vzniklou nedlouho před Krysařem, ve které jsou sufixy –ёр a   

–ла použity k vyjádření deverbativních substantiv činného 

původce děje. Sufix –ёр byl nejdříve používán pouze pro 

západoevropská slova, neboť pochází z francouzské koncovky    

–eur označující slova mužského rodu. Teprve během sovětské éry 

se tento sufix stal produktivní a začaly vznikat nová slova 

jako např. „башнёр”, „шумёр”, „киоскёр”, „гимнастёрка” a 

jiné.
204

 V básni Полотёрская si Cvětajevová hraje s jazykem a 

využívá i tento sufix. V některých případech dostávají i 

zvláštní ideologický charakter jako např. v následujícím 

úryvku, kde vyvolávají asociaci mezi slovy „пролетали” - 

„пролетари”: 

 «Колотёры-молотёры, 

 полотёры-полодёры...»
205

; 

 «Колотили-громыхали,...»
206
; 

 «Полодёры-полодрали, 

 Полотёры-пролетали,...»
207
. 

 

III/5-10 – Při vyvolávání a vychvalování zboží trhovci se 

střídá genitiv partitivní s nominativem (je zde využita 

elipsa, během níž se z vět vytrácejí slovesa jako např. 

„хотите, берите” eventuálně „есть, это”. 
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III/10,12 – Substantiva „маслобойки” („stloukačky másla”) a 

„мясорубки” („mlečky masa”) patří na základě svého významu k 

tématice trhu, ale zároveň evokují i proces, při kterém 

dochází k rozmělnění látky. Postupem při stloukání másla či 

mletí masa Cvětajevová metaforicky zdůrazňuje „drbání” 

trhovkyň, během něhož na objektu jejich zájmu nezůstane tzv. 

„nitka suchá”. Zároveň jsou tato slova i metaforicky blízká 

výrazům „сплетницы” (III/28) nebo „тараторки” (III/2) atd. 

Výraz „мясорубка” se v poetice objevuje málokdy. Srv. s básní 

Majakovského О поэтах стихотворение это – одинаково полезно и 

для редактора и для поэтов (1923): 

 «1. Берутся классики, 

      свертываются в трубки  

      и пропускаются через мясорубку» atd.
208

 

 

III/24, 34, 42 – Scéna trhu se vyskytuje u Cvětajevové již 

v básni Продаю! Продаю! Продаю!... (28. dubna 1916) z cyklu 

Версты I.
209

 

Scény trhu v III. kapitole Krysaře by mohly být vnímány i 

jako alegorie revoluce, což už ve svém díle Сестры - Молнии 

(vznik 1915/1916 a 1921, poprvé publikované roku 1928) využil 

V. Chlebnikov. Hlasy trhovkyň vyvolávají: 

 «Уши! Уши! Кому нужны уши! 

 Корзина ушей! Корзина отрубленных ушей! Отрубленные уши! 

 Любви! Любви! Корзина любви! 

 Кому нужно? 

(...) Надпись: «не трудящийся – да не ест!»»(srv. III/287-289) 

v další části lidé říkají: 

 «Из улица улья 

 Пули как пчелы. 

 Шатаются стулья 

     Бледнеет веселый. 

 По улицам длинным, как пули полет, 

                                                 
208 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 
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209 М. Цветаева: Стихотворения и поэмы в пяти томах, составление и 

подготовка текста А. Сумеркина, New York 1980-1990, т. I, 226. 



 246 

     Опять пулемет, 

     Косит, метет, 

     Пулями лиственный веник, 

 Гнетет 

 Пастухов денег»
210 

 

Vztah Cvětajevové k tvorbě básníka Chlebnikovova srv. v 

poznámce III/51-54. 

 

III/38 – „Вдовицы-коротельки” („Vdovy – sedělky”) – tento 

výraz opět evokuje dva významy. Zaprvé existuje frazeologizmus 

„коротать вдовство” („strávit, zkrátit dobu vdovství”), který 

by mohl být zároveň protikladem k frazeologizmu „невесты-

перестарки” (III/36). Slova „коротатель/коротательница” = 

„přítel/přítelkyně”, jsou zde vytvořena za pomoci 

charakteristických sufixů. Zadruhé by však mohla existovat i 

spojitost s francouzským slovem „carottete” označujícím malou 

mrkev, což by mohlo být v ruském jazyce ekvivalentem pro slovo 

„коротышка”, které označuje krátký předmět či člověka malého 

vzrůstu. 

 

III/39 – Slova „мять” a „тискать” („mačkat”; „tisknout”)mohou 

evokovat jak povrchové ohmatání zboží, tak i druhý význam 

mlátit či utiskovat.  

 

III/44 – „Подолы” (doslova „lem šatů”) označuje stejně jako 

„полы” (doslova „spodní část dlouhých šatů či podolek sukně”, 

v IV/4 a VI/192 za pomoci synekdochy tak autorka označuje celé 

„sukně”; srv. s poemou A. Bloka Двенадцать (1918): 

 «Ветер веселый 

 и зол и рад. 

 Крутит подолы, 

 Прохожих косит». 
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III/51-54 – V tomto úryvku Cvětajevová využívá formu 

infinitivu a prefixu вы-. Tento způsob se objevuje již v její 

dřívější poemě Молодец (1922), kde opakuje slova ve třetí 

osobě singuláru s předponou по-. 

 «Потухла, 

 Поникла, 

 Погасла».
211

 

V Krysaři se zřejmě jedná o citát z Chlebnikovovy básně 

Синие оковы (začátek 1922, poprvé publikováno 1928). 

Z autorčiny prózy a dopisů se dovídáme o jejím vztahu 

k básníku Chlebnikovovi. Můžeme pouze předpokládat, že 

básníkova tvorba byla Cvětajevové známa, neboť v roce 1922 

žili oba v Moskvě. 

Ke vztahu Cvětajevové a Chlebnikova se vztahuje i dílo S. 

Karlinského. Jeho poznámku „a poet in whose work Cvetaeva was 

apparently not interested” (básník, o jehož tvorbu Cvětajevová 

zřejmě nejevila zájem),
212
 bychom však měli brát s určitou 

rezervou. A to především proto, že sám poukazuje na 

problematiku „wordconsciousness” (uvědomění slova) v kapitole 

o zvláštních aspektech básnické řeči Cvětajevové a vlivu 

Chlebnikovova na její tvorbu.  

Hlavními motivy Chlebnikovovy básně Cиние оковы jsou 

slova „синь” a „око” stejně jako v Krysaři Cvětajevové v kap. 

IV a VI. Pasáž hovořící o zmizelém slunci obsahuje řetězec 

sloves s prefixem вы-, na který poukazuje III/51-54 Krysař:  

     «Не смотри, что на небе солнце величественно 

      Нет, это же просто поверье язычества. 

 Солнышко, радостей папынька! 

 Где оно нынче? 

 У черта заморского запонка? 

 Черт его спрятал в петлицу? 

 Выловим! выловим! 

                                                 
211
 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 337. 
212

 S. Karlinsky: M.Cvetaeva. Her Life and Art, Berkeley/Los Angeles 1966, 

145. 
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 Выудим! Выудим!»
 213

 

Avšak rytmicko-syntaktický citát z Chlebnikova je u 

Cvětajevové zasazen do zcela jiného sémantického kontextu. 

 

III/63 – Zde je zmíněna „сваха” („dohazovačka, 

zprostředkovatelka svatby”). 

 

III/64 – Staré ruské slovo „наряд” jsem přeložil současným 

výrazem „šaty”. Srv. s klepy obyvatel ve scéně „Vor dem Tor” 

z Fausta I: 

 „Schüler. Und eine Magd im Putz, das ist nun meun 

Geschmack”; 

      „Alte. Ei! Wie geputzt! Das schöne junge blut! 

      („Žáci. A vyšňořená služebná, to si nechám líbit”; 

 „Staří. Ej! Jako vyčištění! Pěkná mladá krev!”214 

 

III/69 – Verš 69 je přetvořením přísloví „не выноси из избы 

сору, так меньше будет вздору”  

 

III/71 – Slovo „галстук” jsem nepřeložil dnešním významem 

tohoto slova „krаvata”, ale starším slovem „vázanka”. Alespoň 

tímto způsobem jsem se chtěl přiblížit jazyku autorky, jež 

začíná používat od momentu, kdy je město napadeno krysami, 

starobylejší jazyk, čímž evokuje středověk. Tato asociace je 

zřejmě spojena i s narážkou na revoluci, neboť v dílech 

mnohých autorů se vyskytuje myšlenka, že revoluce posunula 

Rusko na úroveň středověku nebo dokonce i hlouběji do 

historie. Užití starobylého jazyka navíc tvoří paralelu 

k jazyku Goethova Fausta. 

 

III/72 – Lovelace je jméno postavy z románu Samuela 

Richardsona The History of Clarissa Harlowe. Později se toto 

                                                 
213 В. Хлебников: Собрание произведений, под общей ред. Ю. Тынянова и Н. 

Степанова, M.-Л. 1928-1933, т.I/, 286-287. 
214 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 33. 
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jméno stalo synonymem pro zahálčivého člověka Dandyho či pro 

svůdníka Don Juana.  

Tento název ale má své počátky již v dílech A. S. 

Puškina, srv. v románě Евгений Онегин:  

«   Она любила Ричардсона  

Не потому, чтобы прочла, 

Не потому, чтоб Грандисона  

Она Ловласу предпочла;...»
 215

 

Toto jméno se vyskytuje i v románu Dostojevského Бедные 

люди, který jsem zmiňoval již v souvislosti s ódou na 

knoflíky, v němž dostává Makar Děvuškin jednoho dne ironicky 

jméno Lovelace: «Вечером у Ратзаева кто-то из них стал 

вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал, да 

выронил невзначай из кармана. (...) Говорит, - вы скрывались 

от нас, вы, дескать, Ловелас; и теперь все меня Ловеласом 

зовут, и имени другого нет у меня.»
216
 

 

III/83 – Srv. podobnou rytmicko-syntaktickou strukturu s klepy 

lidí jdoucích do kostela o Marusje z poemy Молодец (1922): 

  «- В церкву ходила? 

    - Жертву кадила? 

    - Спинку трудила? 

    - По-клоны била?»
217

  . 

 

III/87 – Zde je řeč o věně Markéty (Gréta). Je zde opět 

využita elipsa a dalo by se zde doplnit spojení „ей придано” 

nebo „приданое ее”. Časopis Воля России v III/87 a 95 uvádí 

místo gramaticky správných tvarů „одних” a „одни” tvary 

„скатертей однех” a „одне костяшки”. Buď se zde jedná o 

nedopatření typografa, který po předrevolučním způsobu psaní u 

feminin sází ještě „одне”, „нотариус” (III/32) s и-

десятеричное a píše „прострелъ” (IV/117) s ять, nebo se jedná 

                                                 
215 А. С. Пушкин: Собрание сочинений в трех томах, М. 1955, т. III, 42. 
216 Ф. М. Достоевский: Полное собрание сочинений в тридцати томах, Л. 1972, 

т. I, 79. 
217 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 359. 
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o úmyslný parodický prvek Cvětajevové, která tímto způsobem 

v kap. III, uvádí aktuálně historicko-politickou satiru a chce 

poukázat na předrevoluční, „bourgeoise” mluvu trhovkyň; srv. 

např. s Majakovského Мистерия-буфф (1918): 

Francouz míní o potopě světa: 

  «Успокоится, конечно... 

  дня-с на два-с! 

Рыбак.   Да говори ты без этих европейских юлений! 

  Чего тебе надо? Тут не до вас»; 

Vstupuje australský pár: 

«Австралиец.   Я- австралиец. 

  Все у нас было. 

  Как то-с: 

  Утконос, пальма, дикобраз, кактус... 

Австралийка.    И все утонуло... 

  Все на дне... 

Рыбак  (указывая на разлегшегося француза): 

  Вот идите к ним! 

  А то они одне.»
218
 

 

III/107 – Zde začíná parodizující óda na masu (III/107-138). 

Její charakteristika je založena na ambivalentních výrazech. 

V této pasáži se hojně vyskytují slovesa či slovesná 

substantiva s prefixem „пере-” a jsou dána do kontrastu se 

slovy označujícími výsledek nebo trest ve smyslu přísloví 

„Čeho je moc, toho je příliš.” Výsledek, jenž by mohl být 

chápán i jako varování, je umocněn ještě opakující se německou 

větou „Zuviel ist ungesund” (Příliš není zdravé). Slova 

„перегладь” a „передать” (III/125-126) se vyznačují ironickým 

podtextem a lze je chápat jako komentář krysaře či samotné 

autorky. Zároveň je v nich obsažen i jejich etický postoj. 

Tento způsob prolínání výrazů lze srovnat s podobným jevem u 

výrazu „через край-город” (II/2).  

                                                 
218 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т. II, 173-174. 
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Prefix пере- vyjadřuje nejen negativní význam („перекорм”), 

nýbrž i pozitivní význam („переверт”), což je patrné v 

oblíbené písni krysaře (IV/23-39, 166-221).
219
 

 

III/120-121 – Pro „щелчок” existuje vícero možností překladu. 

Za prvé by se toto slovo mohlo přeložit jako „lusknutí” 

či „cvrnknutí”.  

Za druhé označuje i hloupého člověka neboli „zabedněnce”, 

oběma těmito významy si pohrává ve své veršované pohádce A. S. 

Puškin - Сказка о попе и о работнике его Балде, v níž si pop 

najímá jako čeledína hlupce, který si předem vyhrazuje jen 

jediné právo: 

     ««Буду служить тебе славно, 

 Усердно и очень исправно, 

 В год за три щелка тебе по лбу, 

     Есть же мне давай вареную полбу!” 

     Стал себе почесывать лоб. 

     Призадумался поп 

     Щелк щелку ведь розь. 

 Да понадеялся он на русский авось»; 

Ale po roce: 

 «Бедный поп 

 Подставил лоб 

 С первого щелка  

 Прыгнул поп до потолка; 

 Со второго щелка 

 Лишился поп языка, 

 А с третьего щелка  

 Вышибла ум у старика.»
220  

Za třetí lze „щелчок” chápat v přeneseném významu jako 

„оскорбление, обида самолюбия” (urážka samolibosti), což opět 

poukazuje na Puškinovy pohádky а díla Leskovа. Překlad 

                                                 
219 Srv. G. Wytrzens: Zum Wortschatz des Крысолов der M. Cvetaeva, Wiener 

Slawistischer Almanach 1 (1978), 111 a 117. 
220 А. С. Пушкин: Полное собрание сочинений в десяти томах, Л. 1977, т. IV, 

305, 309. 
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„zabedněnec” by tedy odpovídal předchozímu verši „сходи с 

ума/В меру”, ale už nekoresponduje s následujícím „на фунт”. 

Za čtvrté slovo „щелчок” může též evokovat zvuk při 

počítání kuliček na počitadle, které se používalo v obchodě 

při placení, což lépe koresponduje s předchozím slovem „на 

фунт” (váhová libra či měna). 

Cvětajevová není prvním básníkem, který ve svém díle 

zmiňuje zvuk kuliček při počítání účtu; tento jev se objevil 

již v Majakovského básni Рассказ про то, как кума о Врангеле 

толковала без всякого ума (1920): 

 «Наконец-то 

  просит счет 

  бабин голос слабый. 

  Вся собралась публика. 

  Стали щелкать счеты.  

  Сто четыре рублика 

  Выведено в счете»
221

 

 

III/124, 126 – Slovesa „перегладь” a „передать” zde lze 

přeložit pouze kontextově a v žádném případě je nelze 

překládat v jejich doslovném významu („přežehlit” a „předat” 

popřípadě sdělit”), což bylo zmíněno již v poznámce III/107. K 

„передать” v kontrastu k etice „jednání masy” srv. paralelní 

místo v eseji Герой труда (1925): «Die golden Mitte, выход из 

положения (...) (Брюсовское «не передать»)»
222
 

  

III/141-143 – Zde se poprvé objevuje motiv krys. Krysy jsou 

zde srovnávány s revolucionáři (obecně - III/151-153; a přímo 

s ruskými revolucionáři - III/241-242). Tímto Cvětajevová 

navazuje opět na Heineho, který toto přirovnání použil již v 

básni Die Wanderatten, v níž kritizuje revoluci v 18. století 

v Německu (viz dodatek k textu). Pasternak, který netušil, kde 

se Cvětajevová inspirovala při psaní Krysaře, píše 14. června 

                                                 
221 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

II, 65. 
222 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 186. 
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1926 Cvětajevové: «Социальное перерождение крыс!! – Идея 

потрясающе простая и гениальная.»
223

 K rytmice Krysaře, která 

ve III. kap. dosahuje prvního vrcholu (A. V. Ejsner přirovnává 

rytmiku veršů III/151-182  k „pochodovému kroku”), Cvětajevová 

píše roku 1929 ve své eseji Наталья Гончарова: ««Ритмы» 

Крысолова мне продиктованы крысами. Весь Крысолов по приказу 

крыс.»
224
 

Autorčina lyrika z období po roce 1917 byla často vnímána jako 

„revolucionářská”, „rudá” či „sovětská”. Rytmika veršů 

Cvětajevové z tohoto období v mnohém připomíná údernost poezie 

Majakovského, což lze doložit jak v poemě Молодец, tak i v 

cyklu Лебединый стан, srv. esej Поэт и время (1932).
225 

 

 

III/145-146. – „Склады-амбары” je útočné heslo krys - 

revolucionářů, které berou město útokem a obsazují ho. Elipsou 

zde vypadlo sloveso „даёшь”, které je charakteristické pro 

hesla revoluční doby; srv. např. četná hesla Majakovského, kde 

se vyskytuje slovo „даёшь” («Даешь изящную жизнь!», «Даешь 

тухлые яйца!», «Даешь материальную базу!»)  

Se stejným jevem se setkáváme i v básni Зангези (1922) V. 

Chlebnikovova, kde je komentován na konci Zangeziho velkého 

nástinu ruské historie rok 1917 následujícími slovy: 

 «Если в пальцах запрятался нож 

 А зрачки открывала настежью месть 

 Это время завыло: даёшь, 

 А судьба отвечала: есть.»
226
 

 

III/151-152 – Autorka zde v pozici vypravěče uvádí jako jednu 

z příčin revoluce „hlad hladovějících a sytost sytých”. Tento 

protiklad vede až k anarchii; srv. s básněmi Cvětajevové Если 

душа родилась крылатой -... (5. srpna 1918): 

 «Два на миру у меня врага, 

                                                 
223 Вопросы литературы 4 (1978), 273. 
224 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 331. 
225 Tamtéž, 371 a 375. 
226 В. Хлебников: Зангези, Moskva 1922, 25. 
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      Два близнеца, неразрывно-слитых:  

 Голод голодных – и сытость сытых!»
227
 

a Хвала богатым (30. září 1922).
228

 

 

III/156 – Tento verš by se dal také přeložit: „Zloba z hladu”, 

což by byl doslovný překlad „голода злость” (III/157-158). 

 

III/162-163 – Dokonavý vid slovesa „повис” vystihuje zároveň 

jak děj v přítomnosti, tak i děj budoucí. 

 

III/166 – Slovo „cыпь” („rozsévání”, „vážené (sypané) zboží”; 

ale také – „vyrážka”) zde vyvolává optickou představu 

„rozsypání” (rojení) krys po městě. 

 

III/176 – Vydání Krysaře z roku 1965 (М. Цветаева: Избранные 

произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 

1965, стр. 491) je zde ochuzeno o III/177 do 317. Tímto je 

eliminována celá pasáž zobrazující krysí převrat. Tento úsek 

poemy byl v době vydání politicky nepřijatelný a v případě 

jeho zařazení do textu by vůbec k publikaci poemy nedošlo.  

 

III/177-179 – Spojením „Глав-глад” začíná celá řada ad-hoc 

vyobrazení s kompozičním elementem „глав-”, která parodují 

novotvary sovětských časů (srv. poznámku k III/277-279). 

Komponent „глав” je součástí takových zkratek jako „главлит” 

nebo „главком”. V zásadě může znamenat dvojí: „главное лицо” 

(„velitel, nejvyšší, hlavní - ve smyslu „глава” nebo 

„главарь”) nebo „главное управление” („hlavní vedení” jako 

instituce). Přiklonil jsem se k překladu „hlavní”. 

 

III/205-206 a 243 – Verše „Самого, визжат, на 

блюде/Бургомистра подать” poukazují na báseň Majakovského 

Советская азбука (1919): 

                                                 
227 М. Цветаева: Лебединый стан, Paris 1971, 57. 
228 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 214-215. 
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 «Л 

     Лакеи подают на блюде. 

     Ллойд-джордж служил и вышел в люди». 

 «Не спасут, визжат, молебны!» upozorňuje na samohlásky „P”: 

 «П 

     Попы занялись делом хлебным -   

     Погромщиков встречать молебном»
229
 

 

II/224, 264 – Srv. H. Heine: Die Wanderratten: 

      „Die radikale Rotte 

       Weiß nichts von einem gotte”  

 („Rozhodná rota 

 Neví nic o Bohu”)230 

  

III/232 – „Хам” a „Сим” („Chám” a „Sem”) jsou jména Noeových 

synů, přičemž jen jméno „Хам” se v ruském jazyce používá jako 

označení pro „sluhu; nízkého člověka; hulváta”; srv. 1, Mojžíš 

9, 21-27: «И выпил он /Ной/ вина, и опьянел, и лежал 

обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу 

отца своего, и вышедши рассказал двум братьям своим. Сим же и 

Иафет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом, 

и покрыли наготу отца своего (...). Ной  проспался от вина 

своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его; и сказал: 

проклять Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом 

сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом 

ему». Slovo Chám se vyskytuje i v českém jazyce. 

 

III/244 – Slovo „cпайка” znamená původně „místo na pájku” (od 

„спаять”) a přeneseně „pospolitost, sounáležitost”, přičemž 

v tomto smyslu se stalo svým způsobem ideologickou metaforou 

pro Sovětský svaz; Ušakov zde uvádí citáty Majakovského: 

                                                 
229 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т. II, 93. 
230 H. Heine: Sämtliche Werke, München 1972, Bd. I, 812. 
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«Вечер спайки рабочих и красноармейцев». «Историю движет 

рабочая спайка  - ежедневно и непобедимо.»
231 227)

  

 

III/249-250 - Spojení „cukrové hlavy” („сахарные головы”) 

(cukrové homole) je zde použito se slovem „купецки” III/250. 

Zkrácenou formou výrazu „купецки” se Cvětajevová vrací do 

hovorové řeči. 

 

III/254 – Rýmem k tvaru „писанные” III/254 je slovo 

„поописынные” III/254. Stejně jako v I/90 je zde očekávaný rým 

pouze naznačen. Tento postup Cvětajevová používá v Krysaři 

velmi často a má k tomu své důvody. Slovní hádanky jsou zde 

použity jako ironizující prostředek způsobu vyjadřování během 

sovětské éry, kdy byl jazyk zaplaven zkratkovitými výrazy, 

které mnohdy nebyly široké veřejnosti srozumitelné; srv. 

„Интернацио/нал/” (III/316), „Назывались мы /большевики/” 

(IV/109) a „Да здравствует красная /Армия/” (IV/223). IV/370-

371: „Все ж цвет ее.../Говорю вам: не те холмы!” (podobně jako 

I/190) je zde vynecháno i z estetického důvodu, aby se nadále 

neopakoval již dvakrát použitý verš. Prvek „promlčení rýmu, 

který se dá očekávat” Cvětajevová poprvé použila ve své poemě 

Молодец (1922). Zde má však tento jev funkci eufemizmu; srv. 

„/смерть/”,232 „упо/койников/”,233 „у/пырь/”.234 

Formu slovní hádanky můžeme nalézt i v dílech 

Majakovského; srv. konec I.části z básně Про это (1923), „Про 

что – про это?”: 

 «Эта тема день истемнила, в темень 

 колотись – велела – строчками лбов. 

     Имя 

        этой  

       теме: 

     . . . . . .!»
235

 

                                                 
231 Д. Н. Ушаков: Толковый словарь русского языка, т. I-IV, Москва 1935-

1940, т. IV, 423. 
232 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 290. 
233 Tamtéž, 295. 
234 Tamtéž, 300. 
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III/256 – Slovo „срам” je zde použito ve formě ženského rodu a 

navíc se v něm vyskytuje přebytečné „t”, což by se dalo 

vysvětlit zaprvé jako prostředek zvukomalebnosti a též 

dekompozice frazeologického obratu „стыд и срам”. Toto slovo 

autorka použila v ženském rodě ve tvaru „страма” i ve své 

poemě Молодец (1922)236 

 

III/265 – Slovo „cкок” je zde použito ve formě citoslovce. 

 

III/272-273 – Srv. k tomu Герой труда (1925): «Сохрани Боже 

нас, пишущих, от хулы на ремесло. К одной строке словесно-

неровного Интернационала да никто не будет глух.»
237

  

Myšlen je čtvrtý řádek třetí a poslední sloky z Internationale 

(1871 - text pochází od Eugène Pottier): 

 «Лишь мы, работники всемирной 

 Великой армии труда, 

 Владеть землей имеем право 

 Но паразиты – никогда». 

 

III/278-285 – Veršem 277 (srv. poznámku k III/177-179) ještě 

jednou začíná řada slovních hříček založených na zkratkách, 

jež jsou typické pro sovětskou éru, tentokrát mají výslovně 

satirický podtext; srv. („-А язык! ”). Zkratka „прод” se 

obvykle vyskytuje ve spojeních „продтовары, продналог” atd. 

Zde tvoří vnitřní rým k německému „brot” (chléb). Obě zkratky 

„Ком” („Коммунистический”) a „терн” („Интернационал”) použité 

na konci verše vytvářejí dohromady klíčové slovo III. 

kapitoly: „коминтерн”, přičemž posluchač musí doplnit jen 

slabiku „-ин-”, aby slovní hádanku vyřešil.  

Založení III. Internacionály, Kominterny, 2. března 1919 

v Moskvě si vytyčilo za cíl uskutečnění světové revoluce. Tyto 

ideje se ujaly zejména v Německu v období 1918/1919 až 1920 a 

                                                                                                                                                         
235 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

IV, 362. 
236 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 290. 
237 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 211. 
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sovětské vedení počítalo s jejich rozšířením i v Číně a Indii. 

V době, kdy byl Trockij (zastánce těchto idejí) odstaven 

z pozice lidového válečného komisaře, Stalin vystoupil se svou 

tezí o „socialismu v jedné zemi” na XIV. sjezdu strany 

v březnu/dubnu 1925. Sovětský svaz se měl rozhodnout, jakou 

cestu si chce zvolit: stalinskou nebo trockistickou. 

 V této době Cvětajevová dává vzniknout fikci Krysař, v 

níž se groteskní naděje Kominterny o „permanentní revoluci” 

stávají skutečností.  

Cvětajevová zde ironizuje naděje Kominterny spojené 

s Indií ve scéně, kdy si krysy myslí, že dosáhnou svého 

vysněného indického ráje a zatím hynou v německé realitě.  

Zároveň jsou obě části kompozita „коминтерн” spojována 

s výrazy „взлом” (vloupání) a „чернь” (lůza), což vytváří 

ještě další významové asociace.  

Postup rozdělení slova ve dvou verších znovu používá 

Cvětajevová roku 1935 v satiře Читатели газет. Tentokrát však 

umisťuje části slov, jež dohromady vytvářejí slovo, na začátek 

veršů. Sama svou hádankovou strukturu vzápětí rozluští a 

autorčin způsob veršování evokuje čtenáři konkrétní obraz 

čtenářů novin v metru, jejichž čtení je povrchní a často jim 

unikají souvislosti celého textu: 

  «Кача – «живет с сестрой» – 

 Ются – «убил отца!» – 

 Качаются  – тщетой 

 Накачиваются» 
238

  

Spojení „нарком” je zkratkou pro „народный комиссар” 

(lidový komisař) a tvoří další kompozita jako „наркомнац” 

(lidové komisařství pro národnostní otázky) atd. Cvětajevová 

paroduje toto tvoření slov spojeními „наркомчoрт” a 

„наркомшиш”. Ve druhém výrazu slovo „шиш”, původně označuje 

obscénní gesto (facka), ale frazeologicky má význam i 

„ничего”, např. „шишки не добыл” (ničeho nedosáhl).  

                                                 
238 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 317. 
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Cvětajevová není prvním autorem, který tyto jazykové 

novotvary sovětských časů paroduje. K nejvýznamnějším 

předchůdcům – vedle B. Pilňaka v próze – patří Z. Gippius a V. 

Majakovskij, např. báseň Z. Gippius В альбом Чуковскому („Не 

только молока и шoколада,...”), jež je datována „С. Петербург, 

Декабрь 1919, перед бегством” a objevila se v březnu/dubnu 

1921 v časopisu Русская мысль pod titulem Совдепская ночь. 

Cvětajevová tento vývoj bezpochyby v berlínské nebo pražské 

emigraci vnímala. Báseň nese jako moto slavnou poslední větu 

Ivana Karamazova: „...почтительнейше билет возвращаю...”239 Z. 

Gippius zde dává do satiricky-kontrastujícího kontextu taková 

kompozita jako „Комбед”, „Нарводпродвуч”, „Че-ка”, 

„Ревтройка”, „Петрокомпроды”, „Нарпродком” a „Райком”: 

 «Но и возмушки не нашел - Свободы 

 Из райских учреждений ни в одном!»
 240 

Cvětajevová používá zkratky i ve své básni O слезы на 

глазах!... z cyklu Стихи к Чехии(1939).
241
 

Satirizující opakování slov nebo jejich částí se objevuje 

i v dílech Majakovského; srv. báseň Прозаседавшиеся (1922): 

«Вижу каждый день я: 

 Кто в глав, 

 Кто в ком, 

 Кто в полит, 

 Кто в просвет, 

 Расходится народ в учреждения»; 

     «покупка склянки чернил 

 Губкооперативом»; 

 «На заседании 

 A-бe-ве-гe-дe-e-жe-зe-кома»
242 

                                                 
239 Srv. Ф. М. Достоевский: Полное собрание сочинений в тридцати томах, Л. 

1976, т.XIV, 223. 
240 З. Н. Гиппиус: Стихотворения и поэмы, ed. by T.Pachmuss, München 1972, 

t. II, 86. 
241 Srv. М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 336. 
242 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т.IV,  7-8. 
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Srv. hru s předponami „зам”, „зав” a „пред” v básni 

Бюрократиада (1922).
243 

 

 

III/281 – Sémantika slovesa „не берет” se zde různí; bylo 

přeloženo „neotrávíš”. 

 

III/287 – Srv. k tomu 1. Mojžíš 3, 19: «В поте лица твоего 

будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю». 

 

III/298 – Návod „тоном заговора” označuje nejen určitou 

intonaci, ale zároveň i literární formu (kouzlo, zaříkávací 

formuli), jež se později vystupují do popředí v III/300-317. 

 

III/300-317 – Tři sloky sestavené do formy hádanky (загадка) 

eventuálně zaříkávadla (заговор) (303-305, 310-317) mají vést 

k nalezení slova „Интернацио/нал/”, což je z perspektivy 

„Hammelnských” trhovkyň opravdový „заумь”! (něco chytrého). 

Pokud se v III/303-305 jedná o metaforické označení ideologie 

Kominterny, tak se tato myšlenka opakuje i ve verších 310-317, 

kde je možné sestavit z použitých slov opět slovo 

„интернационал”. Proto by originálu nejlépe odpovídal překlad 

prostřednictvím slov, které mají podobnou fonetickou podobu 

jako slova ruská. Bohužel se tuto myšlenku nepodařilo 

zrealizovat, i když slovo „интернационал” má stejně znějící 

ekvivalent v českém jazyce.  

Slovo „полог” (závěs) jsem přeložil jako „záclonou”. 

Většinou se používá ve frazeologismech v přeneseném významu 

(srv. např. „под пологом небес”, „под пологом ночи”, „полог 

листвы” atd.). K tématu „слово” a ironickému přístupu 

k používání pojmů srv. scénu „studovny” z Faust I, v níž 

Mefisto hovoří k žákům: 

     „Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu ängstlich 

quälen; 

      Denn eben wo Begriffe fehlen, 

                                                 
243 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т.IV, 20-25. 
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      Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. 

      Mit Worten läßt sich trefflich streiten, 

      Mit Worten ein System bereiten, 

      An worte läßt sich trefflich glauben, 

      Von einem Wort läßt sich kein Jota rauben” 

     („V pořádku! Člověk se nemusí jen pořád bázlivě trýznit; 

 Neboť pak právě chybí pojmy, 

 Tu se dostaví slovo v pravý čas. 

 Slovy se dá znamenitě bojovat, 

 Slovy se dá připravit systém, 

 Na slova se dá znamenitě myslet, 

 O slovo se nikdo nenechá okrást”).244  

 

III/324 – „Горний” a „дольний” patří stylisticky do oblasti 

řeči Bible, srv. Kolosser 3,2,: «O горнем помышляйте, а не о 

земном». Podle Bible pojem „Дольний мир” je označení pro 

pozemský svět, stejně tak „Горний мир” je označením pro ráj. 

V kapitole V/416-417 dostává „дольний” dokonce ještě 

další význаmovou rovinu (vedle spodní) -  „osudný” (od „доля”, 

„los, osud”). V dopise z 11. srpna 1924 R. Guľovi si 

Cvětajevová hraje s těmito slovy ve vztahu ke svému bydlišti: 

«Живу мирно и смирно, в Дольних Мокропсах (oцените название!) 

возле Праги»;
245

 vedle „Дольние Мокропсы” (česky dolní) 

samozřejmě existují i „Горние Мокропсы”(česky horní). 

 

III/331-332 – Toto je narážka na písně Šalamounovy, srv. písně 

10, 19: - «При многословии не миновать греха, a сдерживающий 

уста свои, - разумен». Zde není uvedeno vysloveně „дева”, ale 

přesto zde moudrost vystupuje alegoricky v podobě ženy. 

 

III/334 – Slovo „жид” je pejorativní variantou k výrazu 

„еврей” a u Cvětajevové je zároveň klíčovou metaforou pro 

sociální postavení básníka, srv. Поэма Kонца (1924): 

     «Гетто избранничеств! Вал и ров. 

                                                 
244 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 65 
245 Viz. Новый журнал 58 (1959), 186. 
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 По-щады не жди! 

 В сём христианнейшем из миров 

 Поэты – жиды!»
246

 

Tuto myšlenku potvrzuje i dopis Cvětajevové J.Ivaskovi ze 4. 

dubna 1933: «Там, где говорят: еврей, a подразумевают: жид – 

мне, собрату Генриха Гейне – не место. Больше скажу: то место 

меня не вместит: то место меня чует, как пороховой склад – 

спичку.»
247

 

 

III/346 – „Человек в зеленом” evokuje spojení s baladou K. 

Simrocka (viz textová příloha), v níž krysař vystupuje jako 

„lovec”. Zároveň to potvrzuje i vzezření krysaře tak, jak ho 

popisují ve svých pověstech bratři Grimmové (viz 

text.příloha).  

Pro Cvětajevovou bylo slovo „зеленый” nejen připomínkou 

na dětské pohádky (myslivec v zeleném v Červené Karkulce), ale 

zároveň i asociací „ďábla”; srv. autobiografickou skicu Черт 

(1935): «Кто такой Зелёный? Спросила мать, - ну, кто всегда 

ходит в зеленом, в охотничьем? – Охотник, равнодушно сказал 

Андрюша. 

     - Какой охотник? Наводяще спросила мать. (...) 

     – Я – знаю! 

 (...) Зеленый, это – der Teufel!»
 248

 

Ďábel v zeleném je uveden i v jiných dílech jako např. 

Goethův Faust; srv. Faust I, „Straße vor Gretchens Türe” 

(„Ulice před Markétčinými dveřmi”), Valentin hovoří 

k Mefistovi: 

 „Wen lockst du hier? beim Element! 

      Vermaledeiter Rattenfänger! 

      Zum Teufel erst das Instrument! 

      Zum Teufel hinterdrein den Sänger!”
249
 

                                                 
246 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 471. 
247 Z přednášky od M. Slonima: Русский литературный архив, ed. By 

D.Čiževskij and M.Karpovič, New York 1956, 213). 
248 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. II, 156. 
249 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 117. 
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V části Paralipomena k Faustovi koncipoval Goethe Krysaře 

ještě jako přítele Mefista a především jako básníka, v němž 

není těžké rozpoznat samotného Goetha.  

Jako třetí příbuznou postavu, která může být brána za 

předobraz Krysaře, V. N. Toporov uvádí postavu Apolóna 

Musageta.
250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250 В. Н. Топоров: «Музы». Соображение об имени и предистории образа, v: 

Славянское и балканское языкознание, M. 1977, 65. 
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IV. KAPITOLA Увод / Únos 

 

IV/1-63 – Písňový vstup IV. kapitoly poukazuje zejména v IV/8-

20 klíčovým slovem „Сердцелов!” na Goethovu píseň Der 

Rattenfänger (1803) (viz textová příloha). Přitom se nejedná 

jen o citát na lexikálně-metaforické úrovni, ale i rovině 

formální. Základní básnickou formou Goethovy písně je stance 

(strofa), jež je tvořena čtyřstopým jambem s proměnlivým 

ženským a mužským zakončením a schématem aabbccdd, zatímco 

klasické rýmové schéma zní ababab/cc se silnou přerývkou po 

6.verši. Přes zcela jiné metrum (anapest) a na první pohled 

volné a nepravidelné tvoření veršů u Cvětajevové, v jejíchž 

básních dominuje význam nad formou, dokazuje následující 

osmiřádkové schéma blízkost Goethově dílu: 

--a 

-----a 

--b 

--b 

-----c 

--d 

--d—c (IV/1-7, atd.) 

Podoba poemy Krysař s Goethovou básní spočívá nejen ve 

formální stránce, ale také ve stránce významové. V lyrické 

písni Krysaře se kryje autorovo Já s obrazem básníka stejně u 

Cvětajevové jako i u Goetha. Cvětajevová tak nechává podruhé 

mluvčího – básníka - Krysaře vstoupit do Hammelnu. 

Vedle toho se mi úvodní píseň jeví stylisticky i 

tematicky příbuznou s básní Majakovského Германия (1922-1923), 

jejíž úvodní část končí verši: 

 «Нищая Германия, 

 позволь 

 мне, 

 как немцу, 

 как собственному сыну, 

 за тебя твою распéснить боль», 



 265 

a následuje píseň hlásající revoluci „Píseň dělníků”.251 

Cvětajevová poznala Majakovského osobně v lednu 1918 na 

básnickém večeru „Встреча двух поколений поэтов” u A. Amariho, 

kde Majakovskij četl svou báseň Человек. V roce 1921 mu 

věnovala báseň Маяковскому.
252
 

K relacím Cvětajevové k Majakovskému se vztahují dva důležité 

úryvky z její korespondence. V dopise z 21. června 1926 

adresovaném Pasternakovi Cvětajevová vzpomíná na své setkání 

s Majakovským v Berlíně na konci března 1922: «Потом вы меня 

хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я 

эти годы все-таки писала, - ах, главное я забыла! – «Знаете 

кому очень понравилась Ваша книга /«Версты I»/? – 

Маяковскому». Это была большая радость: дар всей чужести, 

побеждение пространства (времена?). Я – правда – просияла 

внутри».
253

 

V dopise z 25. července 1923 se básnířka svěřuje A. 

Bachrachovi se svým postojem k současným ruským lyrikům: «Из 

поэтов (растущих) люблю Пастернака, Мандельштама и Маяковского 

(прежнего – но авось опять подрастет!). И уже совсем по 

другому, Ахматову и Блока (Клочья сердца.)»
254
 

Tím se Cvětajevová distancuje z velké části od agitační a 

politické lyriky Majakovského počátku 20. let. V eseji Поэт о 

критике (1926) uvádí Majakovského jako pozitivní, suverénní 

příklad k řešení problematiky „поэт и слава”.255 

Zklamáním pro Cvětajevovou je Majakovského oficiální 

kritika na její adresu v článku Подождем обвинять поэтов 

uvedeného v časopisu Красная новь 4, (1926), v němž ironizuje 

lyrickou tématiku Cvětajevové z roku 1916, jež se stala 

určitým klišé: «Книжный продавец должен еще больше гнуть 

читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, 

                                                 
251 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

IV, 49-52. 
252 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 182; srv. k tomu vztahující se poznámku, 744-745. 
253 М. Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. Струве, Париж 

1972, 306. 
254 Мосты V (1960), 316. 
255 Srv. М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979,т. I, 233. 
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например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со 

старой обложки, - Товарищ, если вы интересуетесь цыганским 

лиризмом осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как 

обработана! Мужчина! Но это все временное, поэтому напрасно в 

вас остыл интерес к Красной Армии, попробуйте почитать эту 

книгу Асеева.»
256 

V té době již však vyšla Cvětajevové v emigraci nová 

básnická sbírka После России a byla dokončena poema Krysař. 

Cvětajevová na článek Majakovského reaguje v dopise 

Pasternakovi z 21. června 1926: «Передай Маяковскому, что у 

меня есть и новые обложки, которых он просто не знает. Между 

нами – такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем 

чешская стипендия: не за себя, за него.»
257
 

Přesto se však její náklonnost k básním Majakovského 

nemění. V roce 1928 ho oficiálně vítá v Paříži v tisku ruské 

emigrace. Tento čin měl pro její existenci neblahé následky. 

Po přednášce o sovětské literatuře v říjnu 1928 Majakovskému 

3. prosince píše: «Знаете, чем кончилась мое приветствование 

Вас в «Евразии»? 

 Изьятием меня из «Последних новостей», единственной 

газеты, где меня печатали – да и то стихи 10-12 лет назад! 

     (NB! последние новости).  

«Если б она приветствовала только поэта Маяковского, но 

она в лице его приветствовала новую Россию...» 

Вот Вам Милюков – вот Вам я – вот Вам Вы. Оцените 

взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод 

Пастернаку.»
258
 

Za klíčová díla pro pochopení vztahu Cvětajevové 

k Majakovskému lze považovat kromě básnického cyklu 

Маяковскому (1930), jenž byl vydán u příležitosti smrti 

básníka, její literárně-kritické eseje Поэт и время a Эпос и 

лирика современной России (obě 1932). 

                                                 
256 Citováno podle М. Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. 

Струве, Париж 1972, 306; citát se lehce liší od textu v Красная новь. 
257 М. Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. и Н. Струве, Париж 

1972, 306. . 
258 В. А. Катаньян: Маяковский. Литературная хроника, M. 1956, 367. 
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Majakovského citáty v Krysaři jsou soustředěny především v 

kap. IV (k tématu revoluce) a v kap.V (k tématu poezie). 

 

IV/17 – «Только там хорошо, где нас нет!» je citát 

z Gribojedovova dramatu Горе от ума; srv. I.akt 7. výstup: 

 «София.   (...) Что значит видеть свет! 

   Где-ж лучше? 

       Чацкий. Где нас нет.»
259
 

Už v básni z cyklu Лебединый стан, Руку на сердце положа:... 

(1920), se objevují jako moto dva verše z dramatu Горе от 

ума
260

 a navíc S. Karlinsky uvádí také kompoziční paralely mezi 

veršovaným dramatem Феникс (1919) Cvětajevové a dramatem Горе 

от ума.
261
 

 

IV/27-30 – Slovo „перелив” zaprvé označuje „třpytit se, hrát 

všemi barvami” a vyvolává představu páva; zadruhé „stupnicové 

běhy”, což evokuje slovo flétnista - pištec „флейтист”.  

 

IV/23 – Výzvy flétny k přerodu a převratu zde jsou jak 

v nominativu, tak v genitivu, čímž evokují opět revoluční 

hesla sovětské doby.  

 

IV/35-38 – Zde je poprvé zmíněno téma „Indie”; srv. 

s deníkovou tvorbou Cvětajevové Мои службы (1918/1919), která 

vznikala v době autorčina působení na „komisařství pro 

národnostní otázky”, kde krátkou dobu pracovala jako 

esperantistka: «Боюсь, товарищ Эфрон, что здесь все 

больше...(шепотом жиды, жиды и латыши. (...) Я расчитывал на 

китайцев, на индусов. Говорят, что индусы очень восприимчивы к 

чужой культуре. Я: - Это не индусы, это индейцы. (...) Зарежут 

– и воспримут целиком. Если ты во френче – с френчом, если ты 

                                                 
259 А. С. Грибоедов: Полное собрание сочинений, под ред. Н. K. Пиксанова, С. 

Петербург 1913, т. II, 18. 
260 Srv. k eseji Герой труда (1925), М. Цветаева: Избранная проза в двух 

томах, составление и подготовка текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 

204-205. 
261 Srv. S. Karlinsky: M. Cvetaeva. Her Life and Art, Berkeley, Los Angeles 

1966, 244. 
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во фраке – с фраком. А индусы – наоборот: страшная тупость. 

Ничто чужое в глотку не идет, ни идейное, ни 

продовольственное. (Вдохновляясь): - Хотите формулу? Индеец 

(европейца) воспринимает, индус (Европу) извергает. И хорошо 

делают. Oн, смущенный: - Ну, это вы... Я, впрочем... Я больше 

от коммунистов слыхал, они тоже рассчитывают на Индию. (В свою 

очередь вдохновляясь): - Думал - в лоск разэсперанчу! 

(Опадая): - Без пайка – и ни одного индуса! (...) A эти 

(круговой взгляд на пустую залу) – и слышать не хотят! Я им: 

Эсперанто, они мне: Интернационал! (..) Я ничего не имею 

против, но сначала Эсперанто, а потом уж. Сначала слово... Я, 

впадая: - A потом дело. Конечно.»
262
 

 

IV/42 – Toto srovnání je téměř hlavním motivem začátku Fausta; 

srv. Faust I, scéna „Nacht” („Noc”), duch hovoří k Faustovi: 

     „Bist du es, der von meinem Hauch umwittert, 

      In allen Lebenstiefen zittert, 

      Ein furchtsam weggekrümmter Wurm? ” 

(„Jsi to ty, který z mého dechu zavětří, 

 ve všech hloubkách života se chvěje, 

 Strašný zkroucený červ? ”)263; 

Faust k sobě:   

     „Den Göttern gleich ich nicht! Zutiefst ist gefühlt; 

      Dem Wurme gleich’ ich, der den Staub durchwühlt”; 

     „Du erst noch Wurm,... ”;   

    („Bohům se nerovnám! Je to nejhlouběji pociťováno;  

     Červu se nerovnám, který se prachem prohrabává” 

 „Tys první ještě červ,... ”)264 

 

IV/43-44 – Zde autorka uvádí že flétna pochází z Himaláje, což 

evokuje Indii – zemi, v níž má vypuknout vytoužená revoluce; 

srv. podobnou tématiku v Majakovského básni Пятый 

интернационал (1922): 

                                                 
262 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 57. 
263 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 26. 
264 Tamtéž, 29. 
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 «Заворачиваю шею в полооборотца. 

 За плечом, 

 Ледниками лаская – 

     Бронзовая Индия.  

 Встает бороться. 

 Лучи натачивает о горы Гималайские» 

(srv. k tomu IV/231-237); a dál vidí vzrůstat Majakovského 

předimenzovaně dlouhý člověk z ptačí perpektivy sovětskou 

hvězdu přes Zeměkouli: 

 «Четвертого лучища жар 

      вонзил в юго-восток зубец свой длинный, 

 и уже  

 какой-то  

 поджаренный раджа 

 лучом  

 с Гималаев 

 сбит в долины»;
265 

 

(srv. v Krysaři potom IV/455 a IV/554-557.) 

Zvláštní vliv této básně na tvorbu Cvětajevové dokládá i 

citace její literárně-kritické eseje Поэт о критике (1926): 

Majakovský zdůrazňuje především matematickou krátkost a 

výstižnost poezie,což Cvětajevová ještě rozšiřuje o hudební 

stránku.  

«Я 

 поэзии 

 одну разрешаю форму: 

 краткость, 

 точность математических формул»
266 259)

  

 «Стих только тогда убедителен, когда проверяем 

математической  (или музыкальной, что то же) формулой.»
267
 

 

                                                 
265 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т.IV, 114 а 131. 
266 Tamtéž, 108. 
267 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 230. 
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IV/59-62 – Verš uvedený slovem „Сердцелов” zde uvádí poetickou 

etymologickou řadu slov „крысо-лов” a „крысо-люб” a končí 

v V/348 slovem „крысодав” (srv. poznámku). 

Tak jako jsou u Cvětajevové výrazy „lovec srdcí” a „lovec 

krys” obrazem pro revoluci (v nejširším slova smyslu) a 

muzikanta/lyrika(V/392), i Majakovský uvádí v básni Поэт 

рабочий (1918) obraz básníka jako „lovce lidí”: 

 «Конечно, 

 почтенная вещь – рыбачить. 

 Вытащить сеть. 

 В сетях осетры б! 

 Но труд поэтов – почтенный паче –  

 Людей живых ловить, а не рыб.»
268
; 

Později se v poemě Мы (1923) stal Krysař postavou politickou 

(srv. poznámku ke „крысодав”, V/348). 

 

IV/72-119 – Zde lze spatřit syntaktickou i sémantickou 

podobnost se scénou „Kaiserliche Pfalz” ( „Císařský zámek”) ve 

Faust II:  

„Gemurmel. Mir liegt’s im Fuß wie Bleigewicht – 

           Mir krampft’s im Arme – Das ist Gicht – 

           Mir krabbelt’s an der großen Zeh’ – 

           Mir tut der ganze Rücken weh –”   

(„Gemurmel. Mně leží v nohách olovo –  

      Mně bolí křeče v rukou – To je dna – 

      Mně šimrá palec u nohy –  

      Mně bolí celá záda –” )269; 

Slovo „царский” (IV/74) jsem zde v rámci dodržení aktuálního 

politického kontextu období NEPu přeložil kontrastně ke 

„красные крысы” z III/262 jako „carský” ne jako „císařský”. 

Verše z IV/73 se stávají paralelou ke Goetheho písni 

Rattenfänger, „Den diese altberühmte Stadt/Gewiß besonders 

                                                 
268 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т. II, 18. 
269 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 156. 
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nöthig hat” „Který toto starobylé město/jistě obzvláště 

potřeboval.”
270
; 

„Herrn der ratten und der Mäuse” („Pánu krys a myší”)
271

; srv. 

scénu „Auerbachs Keller” („Auerbachského číšníka”), Brander si 

zpívá krátce před vstupem Mefista:   

     „Es war eine Ratt’ im Kellernest, 

      Lebte nur von Fett und Butter, 

      Hatte sich ein Ränzlein angemäst’t,  

      Als wie der Doktor Luther”,  

 („Byla jedna krysa ve sklepním brlohu, 

 Žila jen z tuku a másla, 

 Naplnila si bříško, 

 Stejně jako doktor Luther”), 

A Altmayer říká o sítu: 

     „Der Schmerbauch mit der kahlen Platte! 

      Das Unglück macht ihn zahm und mild; 

      Er sieht in der geschwollnen Ratte  

      Sein ganz natürlich Ebenbild” . 

 („Bolavé břicho se studeným tácem! 

 Neštěstí ho činí krotkým a mírným; 

 Visí v nabobtnalé kryse  

 Svůj přirozený výstižný obraz”)
272
;   

 

IV/80-81 – Pro způsob psaní slova „жызть” opět existují dvě 

verze. Воля России opravila slovo na „жысть”, ale vydání М. 

Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965 ho uvádí ve formě „жизть” (495). Tento 

výraz se vyskytuje v poemě v spojení „грызть: жизть”, což 

autorka již použila dříve ve své básni (Ранне-утренья,... (4. 

března 1922)
273
 

                                                 
270 J. W. Goethe: Weimarer Ausgabe, Weimar 1887, Bd.I, 183. 
271 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 52. 
272 Tamtéž, III, 69. 
273 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 252. 
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Spojení „жызть”: „брысь” (Молодец (1922),
274
; „жизти”: „кисти” 

(Новогоднее (1927).
275

 V Krysaři očividně autorka přispůsobila 

psanou formu tohoto slova lidovému „жизть”
276

 s ohledem na rým. 

Tak by se dala použít pro IV/80 forma jak „жизть”, tak i 

„жызть”. Navíc existuje ještě forma „жисть”, která je 

v souladu s novým normativním způsobem psaní.
277 

Tím, že Cvětajevová používá takové množství písemných forem 

pro jedno slovo, zdůrazňuje rétorickou realizaci textu. 

 

IV/87 – „Зуд” vlastně znamená „svědění”, protože je v kontextu 

se slovy žravost a chuť k jídlu, překládám toto slovní spojení 

„ztrácím chuť/úplně”, ale vlastně znamena lačnost (nebo 

dychtivost, žádostivost). 

 

IV/102 – Vydání М. Цветаева: Избранные произведения, под 

редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965 zde uvádí „обошли 

б”, avšak podle časopisu Воля России je uvedeno mylně „не 

пошли б”, zřejmě v analogii k IV/177. 

 

IV/103-105 – Slovem přejatým z turečtiny „башлык”, které 

Ušakov vysvětluje jako „теплый головной убор, надеваемый чаще 

поверх шапки”,
278

 se označovala vojenská čapka z vlněného šátku 

a s dlouhými klapkami na uši nošená rotmistry („буденновка”), 

která se po revoluci a občanské válce přestala používat. 

„Шлык” vysvětluje Ušakov jako „шляпа, шапка” a uvádí citát 

z Někrasova: „кристианские шлыки”.
279
 „Башлык” tím v 

„hammelnském” kontextu vyvolává vzpomínku na hrdinskou, 

revolucionářskou minulost „rotmistrů”. V podobně kontrastní 

                                                 
274 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 375. 
275 Tamtéž, 485. 
276 Srv. В. И. Даль: Толковый словарь живого великорусского языка, M. 1978, 

т. I, 541. 
277 Srv. В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 

1956., т. II, 176. (Мистерия-буфф (1918)). 
278 Д. Н. Ушаков: Толковый словарь русского языка, т. I-IV, Москва 1935-

1940, т. I, 98. 
279 Tamtéž, sv. IV, 1355. 
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souvislosti pojímá Cvětajevová slovo „шлык” v básni Перекоп 

(1928): 

 «Кидай блин-то! Хватай шлык!»
280
 

 

IV/108-109 – Zde je s největší pravděpodobností vynecháno 

slovo „большевики”, jež se hodí do rýmu se slovem „широки”, 

zároveň na toto slovo poukazují i výrazy jako „большак” (107) 

a „больше” (110). 

 

IV/137 - „Винт” jsem přeložil jako „kruh”.281 

 

IV/161-165 – Zde se jedná o elipsu částice „бы”, jež naznačuje 

přací způsob („/Mohlo by/ se přece /teď/ v... ”). Slovem 

„гром” (hrom) je nepochybně myšleno „hřmot porážky”. 

 

IV/176, 180 – Slovesná substantiva „пересып” a „перестой” jsou 

ad hoc vytvořená slova autorkou a mají zde pejorativní význam. 

Výraz „перестой” také označuje dlouho stojící vodu. Srv. s 

kontrastní básní Majakovského 150.000.000 (1919/1920): 

«Мы, 

   зверье, 

    за что голодаем? 

Свое животное горе киньте им! 

Досыта наесться хоть раз еще! 

К чреватым саженными травами Индиям, 

к американским идемте пастбищам!»
282 

;  

O zvláštním vnímání této básně se Cvětajevová zmiňuje 

v dopise A. Teffi z října 1932.
283

  

 

IV/184-186 – „Насиженных” a „надышанных” jsem přeložil jako 

„zahřátých” a „zadýchaných”. 

 

                                                 
280 М. Цветаева: Лебединый стан. Перекоп, Paris 1971, 95. 
281 Д. Н. Ушаков: Толковый словарь русского языка, т. I-IV, Москва 1935-

1940, т. I, 296. 
282 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т.II, 118. 
283 Новый мир 4 (1969), 205. 
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IV/188-191 – Zde se nachází první citát lyriky Pasternaka, 

která pak pokračuje především v IV/410: 

«Когда за лиру лабиринт 

Поэты взор вперят, 

Налево развернется Инд, 

Правей пойдет Евфрат. 

 

А посреди меж сим и тем 

Со страшной простотой 

Легенде ведомый Эдем 

Взовет свой ствольный строй. 

 

Он вырастет под пришлецом 

И прошумит: мой сын! 

Я историческим лицом 

Вошел в семью лесин. 

 

Я -  свет. Я тем и знаменит, 

Что сам бросаю тень. 

Я – жизнь земли, ее зенит, 

Ее начальный день.»
284 

 

První znění této básně se objevilo ve sbírce Близнец в 

тучах(1914) pod titulem „Эдем”. Podstatně změněné druhé znění 

se objevilo ve sbírce Поверх барьеров (1917). 

L. Flejšman správně poukázal na postupnou recepci 

Pasternakovy lyriky Cvětajevovou. Když v roce 1922 píše svou 

esej Световой ливень zná jen Pasternakovu sbírku Сестра моя 

жизнь. Později při práci na eseji Эпос и лирика современной 

России (1932) ještě nezná o mnoho více, kromě Близнец в тучах 

a Лейтенант Шмидт, které jí Pasternak poslal v roce 1926.
285 

 

Teprve v červenci 1933 získává Поверх барьеров a Стихи 

разных лет v druhém vydání (1931) a píše na toto téma esej 

Поэты с историей и поэты без истории, která pojednává 

                                                 
284 Б.Пастернак: Собрание сочинений, под ред. Г.П. Струве и Б. А. Филиппова, 

Ann Arbor 1961, т.I, 178-179. 
285 Л. Флейшман: Пастернак в двадцатые годы, München 1981, 94. 
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na začátku 3. kapitoly o první Pasternakově básni Когда за 

лиры лабиринт....
286

 Je možné, že Cvětajevová tuto báseň 

vydanou v roce 1917 poznala v kruzích pražské emigrace nebo od 

Pasternaka samotného během jejich korespondence (o 

Pasternakových dopisech je nám jen málo známo kromě těch 

z roku 1926). Vzhledem k častým citacím Pasternakovy lyriky, o 

čemž se zmiňuje i dopis z 10. února 1923,
287

 je málo 

pravděpodobné, že by se během jejich korespodenčního styku 

nezajímala o další díla. 

I když není jasné, zda Cvětajevová znala Pasternakova 

díla podrobně, je z Krysaře patrné, že některé úseky z jeho 

básní čerpají. Např. poetická topografie Pasternakovy básně 

„Когда за лиры лабиринт... ” odpovídá topografii v kap. IV a 

VI Krysaře: „Инд” (IV/136) a „Эдем”(VI/121). Verš „Налево 

развернется Инд” je v Krysaři dán do paralely s kominterní 

politikou („чуть левей”) a pohádkovou zemí příslibů (Флейта: 

„Где-то Инд... ”, IV/136).  Verš „Легенде ведомый Эдем” 

asociuje autorce vlastní báseň číslo 2 (8.září 1922), ve které 

strom básníkovi zprotředkovává cestu do nebe: 

 «Когда обидой – опилась 

 Душа разгневанная, 

 Когда семижды зареклась 

 Сражаться с демонами – 

(...) 

 С земными низостями дней, 

 С людскими косностями, - 

 Деревья! К вам иду! Спастись  

 От рева рыночного! 

 Вашими вымахами ввысь 

 Как сердце выдышано!»
288

  

V Pasternakově verši „Я историческим лицом/Вошел в семью 

лесин” se objevuje nová tématika jezera Китеж, které se 

                                                 
286 Srv. Ruski arhiv XXVI/XXVII, Bělehrad 1934, 104-142. 
287 Srv. Вестник русского христианского движения 128 (1979), 169-174. 
288 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 202. 
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vyskytuje v kapitole IV a je symbolem pro ráj dětí/básníků 

vysloveně „Эдем” („рай”) (VI/121).  

Příznačné je, že Cvětajevová v Поэты с историей и поэты 

без истории vnímá Pasternakovu báseň právě z aspektu 

kitěžského tématu, tzn. z aspektu historické změny v roce 

1917: «С 1914 года Б. Пастернак уезжал из России лишь однажды, 

на два месяца; таким образом, все годы войны, Революции и 

строительства он провел в самом горниле, под молотом событий. 

Перековал ли его этот молот?» 

V básni „Когда за лиры лабиринт... ” Pasternak se jako 

básník přirovnává ke stromu, který je pro něj symbolem 

nadčasovosti a neměnnosti v proměnlivém čase: «Посредине Эдем 

– и он, входящий в этот Эдем, который для него не миф,а 

историческое лицо единственного для него существующей истории: 

рая, природы, земли, где всё было всегда. Первый шаг (...) 

Пастернака был шаг – назад, в рай, в глубину. (...) Пастернак, 

как родился, так и исчез с поверхности событий 

(происходящего): пропал. И как бы он потом, десятилетие 

спустя, ни старался стать хоть-бы последней спицей в колеснице 

другой истории, человеческой (...),в буквальном смысле слова 

изнанка истории неизбежно становилась лицом истории в стране 

дубов и верб.»
289

 

 

IV/193 – „Как один” by se dalo doslovněji přeložit také jako 

„Každý jako celek! ” („Každý skvělý! ”), srv. Matyáše 8,21-22: 

«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! Позволь мне 

прежде пойти и похоронить отца моего. Но Исус сказал ему: иди 

за Мною и представь мертвым погребать мертвецов». 

 

IV/195-202 – Ve vydání  М. Цветаева: Избранные произведения, 

под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965,str. 498 

vynecháno. 

 

 

                                                 
289 Ruski arhiv XXVI/XXVII, Bělehrad 1934, 104-142. 
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IV/200 – Rozhodující boje mezi bělogvardějci a rudoarmějci o 

Perekop končící vítězstvím Rudé armády 7./8. listopadu 1920. 

IV/203-204 – Lípy – symbol stoletého věku, organicky vzniklé 

lidské historie – jsou hlavním motivem ve scéně „Palast” 

(„Palác”) z Faust II, srv.: 

 „Doch sei der Lindenwuchs vernichtet 

      Zu halbverkohlter Stämme Graun”  

      („Přece je prý zničen růst lip 

 k napůl zuhelnatělým kmenům šedé”.)
290
.  

S tím je zde spojena také revoluční píseň „Рабочая песня” 

z Majakovského básně Германия (1922/1923): 

 «История стала. 

 Старая врет. 

 Мы еще придем. 

 Мы пройдем из Норденов 

 сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот. 

 У них доллáры. 

 Победа дала. 

 Из унтерденлинденских отелей 

 ползут, 

 вгрызают в горло доллáр, 

пируют на нашем теле»
291
 

 

IV/210 – Tento verš obměňuje frazeologické spojení „выше носу 

не увидишь” (tzn. nepřekročíš svůj vlastní stín). 

 

IV/232 – Kuriózní geografické označení ukazuje na to, že 

Cvětajevová věnovala reálné topografii málo pozornosti. 

 

IV/235-237 – Zde může být spojeno sloveso „ждать” s různým 

podmětem. Forma „ждут” může být chápána jako přísudek k „три 

миллиарда индийских крыс” (IV/231) i jako přísudek k „бои” 

(boje s pižmovými kočkami/na břehy cest/jí očekávají”). 

                                                 
290

 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 341. 
291

 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

IV, 50-51. 
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IV/247 – Srv. k tomu refrénové sloky z Majakovského básně III 

Интернационал (1920), které dokládají také sémantický záměr 

Cvětajevové:  

 «Нации сети. 

 Мир мал. 

 Ширься, Третий 

 Интернационал!»; 

 «Мы идем! 

 Штурмуем двери рая. 

  (...) 

 В двери эти! 

 Стар и мал! 

 Вселенься, Третий 

 Интернационал!»
292
 

 

IV/249 – Zde se jedná o predikativní srovnávací instrumentál, 

který Cvětajevová upřednostnila; srv. práci Karlinského.
293
 

 

IV/251-264 – Paralelně k balkónové scéně v Krysaři utvořila 

Cvětajevová i scénu mezi důstojníkem a dívkou v kapitole 

„Сирень” z cyklu Перекоп (1928):  

«Последний двор, за ним простор. (...) 

 - Прощайте, господин 

Поручик! 

   Не до женских глаз. 

Лазорь – полынь – кремень... 

И даже не оборатясь 

Коню скормил сирень»
294
. 

 

IV/255-256 – Taková orientalia se nachází (stejně jako nápad 

„Индия Духа”, srv. poznámku k IV/384) četně v tvorbě N. 

Gumiljova, např. Подражение персидскому ze sbírky Огненный 

                                                 
292 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

II, 43-44 a 44-45. 
293 S. Karlinsky: M. Cvetaeva. Her Life and Art, Berkeley/Los Angeles 1966, 

136-138 
294 М. Цветаева: Лебединый стан. Перекоп, Paris 1971, 92. 
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столп (1921). V Krysaři především čerpala z jeho básně 

Заблудившийся трамвай (srv. k IV/384): 

 «Ради щек твоих, ширазских роз.»
295 

 

 

IV/265-292 – Zde začíná řada ad hoc slovních spojení 

Cvětajevové, která dělí archaismus „окоём” (horizont, to, co 

může obsáhnout oko) na dvě části: nominální „око” a verbální 

„-ём” (od sloves „емить, емлить”, „obroubit, obejmout, 

obsahovat”). K nominálnímu elementu přidává autorka postupně 

jiné slovesné prvky a tím vytváří nová slova typu: „окохват” 

(od „хватать”), „окоим” (z „имать”, brát, vnímat, uchopit”), 

„окодёр” (z „дёргать”, „táhnout; vytrhnout”, zde v analogii k 

„живодёр”,přeloženo „оkoděrovač”), „окорыв”, „околом”. 

Sémantika posledního kompozita by mohla být dvojznačná. Na 

jednu stranu lze výraz přeložit jako „lamač očí” (z ломать), 

na druhou 

stranu je „околом” podle Vasmera
296

 také jedním z výrazů pro 

„око” „jezero”, jáma”, odvozený archaizmus, označuje tedy 

„jezírko”. (Toto je také důkazem o neobvykle bohaté slovní 

zásobě Cvětajevové). Doložena je rovněž její „četba” starých 

slovníků.
297 

Pokud se přikloníme k myšlence, že „околом” znamená 

„jezero”, lze z toho vyvozovat, že zástup krysaře dorazil 

k jezeru. 

K obzvláštní preferenci archaického „окоём” srv. poznámku 

Cvětajevové o knížce S. Volkonského Родина v eseji Kедр 

(1923): «Не ищите в его книге «интимности». (...) Его 

«интимный круг» - горизонт, (по-старинному – окоём) – «там, 

где море сочеталось с небом.»»
298
 

 

                                                 
295 Н. Гумилев: Собрание сочинений в четырех томах, под ред. Г. П. Струве и 

Б. А. Филиппова, Washington 1964, т. II, 44. 
296 Vasmer: Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1955, Bd.II, 

260. 
297 Srv. dopis z 11. prosince 1933 z M. Цветаева: Письма к А. Тесковой, 

Прага 1969, 109. 
298 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 150. 
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IV/269-270 – „Скороход” je jak německá, tak ruská pohádková 

postava; srv. např. ze sbírky pohádek Afanasjeva Летучий 

корабль a Die sechs Diener ze sbírky bratří Grimmů (tam tato 

postava vystupuje pod názvem „der Lange”, „dlouhý”). Motiv 

sedmimílových bot se nejen nachází v Grimmových pohádkách Der 

gestiefelte Kater (jen v 1. vydání z roku 1812), ale i 

v doslovně nazvaných příbězích: Charles Perraults Le Chat 

botté, Andersenově Galoschen des Glücks nebo Tiecksově dramatu 

Kocour v botách. Tento motiv se objevuje i v díle A. Chamisso 

v 9. kapitole,
299
 jehož povídku Cvětajevová znala, což je 

doloženo v dopise A. Teskové z 2.ledna 1937.
300

 Přesto ji 

zřejmě toto dílo při psaní Krysaře příliš neovlivnilo a 

čerpala své nápady spíše z Goethova Fausta; srv. Faust II - 

režijní instrukce pro vstup Mefista: 

     „Ein Siebenmeilenstiefel tappt auf. Ein anderer folgt 

als-bald. Mephistopheles steigt ab. Die Stiefel schreiten 

eilig weiter” („Sedmimílová bota vchází Další jde brzo za ní. 

Mefistofeles sestupuje. Boty jdou chvatně dál”).
301
 

Pro obraz „скорохода” nevytváří pouze paralelu k 

pohádkám, ale především k Majkovského básni 150.000.000 

(1919/1920): 

«Может, пустят и вас, 

    не пустили пока –  

начинайтесь же и вы чудесами – 

в скороходах–стихах, 

в стихах-сапогах 

исходите Америку сами!»
302

 

 

IV/273 – Vedle slov tvořených za pomoci elementu „око-” se zde 

vyskytují i další slova vytvořená jmennou a slovesnou částí 

jako např. „скороход, бредовар, тоскомер”. Zároveň tyto výrazy 

splňují i estetickou funkci, neboť vypovídají o osamělosti 

                                                 
299 Srv. A. Chamisso: Sämtliche Werke, München 1975, Bd. I, 13-67, tam 57-59 

a 66. 
300 M. Цветаева: Письма к А. Тесковой, Прага 1969, стр. 148. 
301 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 304. 
302 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

II, 131. 
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básníka. Podobné výrazy se nacházejí i v díle Chlebnikova 

k označení zmizelých bohů: 

 «Они голубой тихославль, они голубой окопад. Они в никуда  

     улетавль, их крылья шумят не впопад».
303

 

 

IV/293-296 – „Вей” je vysvětleno v komentáři k М. Цветаева: 

Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, 

Москва 1965, str. 772 zároveň jako „воздух, ветер” i „веять” 

(vát).  

„Журавли” jsou pro Cvětajevovou stejně tak jako „лебеди” 

od Лебединый стан metaforou pro „белые”, bělogvardějce 

(metaforický kontext je zde vytvořen adjektivem „строевые”): 

 «Где лебеди? – А лебеди ушли. 

- А вóроны? – А вóроны – остались. 

- Куда ушли? – Куда и журавли. 

- Зачем ушли? Чтоб крылья не достались»; 

Srv. také báseň Об ушедших – отошедших - ... (1920): 

 «В белый стан тот журавлиный –  

 Голубиный – лебединый – ».
304 

 

„Гаолян”, což je druh prosa «с очень высокими стеблями, 

распространенная в Манджурии и прилегающих областях»,
305
 

vyvolává asociaci také s východosibiřským prostorem a zároveň 

evokuje se spojením „столбовых каторжан” děkabristy vyhnané na 

Sibiř. 

 

IV/297-302 – Slovo „джаным” (drahý) je tatarského původu a 

jeho užití se mi nepodařilo objasnit. Mohlo by třeba souviset 

s děkabristickou literaturou. 

Dialog z IV/297-299 chápu v kontextu s balkónovou scénou 

(IV/251-262) jako vnitřní monolog Markéty, jež na žádném jiném 

místě na otevřené scéně nepromlouvá. Verše IV/265-296 mohou 

být chápány jako monolog vypravěče/autora, eventuálně Krysaře.  

                                                 
303 В. Хлебников: Зангези, Moskva 1922, 15. 
304 M.Цветаева: Лебединый стан, Paris 1971, 55 a 71. 
305 Д. Н. Ушаков: Толковый словарь русского языка, т. I-IV, Москва 1935-

1940, т. I, 541. 
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IV/303-305 – Situační paralelou se stává scéna „Auerbachs 

Keller” z Fausta, ve které opilec po Mefistově zaříkávací 

formuli praví: 

 „Falsch Gebild und Wort 

       Verändern Sinn und Ort 

       Seid hier und dort!”; 

      („Špatný výtvor(nebo i přelud) a slovo 

 změní smysl a místo! 

 Ať jste zde a tam!”)
306
  

Ztrácí orientaci: 

 „Wo bin ich? Welshes schöne Land! 

      Weinberge! Seh’ ich recht? 

                 Und trauben gleich zur Hand!” etc.;  

     („Kde jsem? Jaká krásná země! 

 Vinice! Vidím dobře? 

    A hrozny právě na dosah ruky!”)
307
 

Podobnou situaci, jež se objevuje v Krysaři, Cvětajevová 

později ještě uplatňuje v cyklu Перекоп (1928): 

 «Плыл ли? Спал ли? Шел ли?»
308

; 

Slovo „уж” ve IV/306 chápu jako zkrácení eventuálně rozdělení 

slova „ужели”. 

 

IV/310 – „Гул” označuje tlumené zvuky: „hučení, hněv, hřmění” 

atd. Volný překlad slovem „šumy” jsem zvolil kvůli kontextu 

sloky. 

 

IV/335 – „Тамбур” („rám šití”, ale také zvláštní druh 

vyšívání) je spojen s posledními dopisy Varvary Alexejevny 

týkajícími se věna z románu Dostojevského Бедные люди, srv. 

např.: «Да еще: буквы для вензелей на платках вышивать 

тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью».
309
 

 

                                                 
306 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 74. 
307 Tamtéž, 74. 
308 M.Цветаева: Лебединый стан. Перекоп, Paris 1971, 117. 
309 Ф. М. Достоевский: Полное собрание сочинений в тридцати томах, Л.1972, 

т. I,103. 
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IV/351 – „Отек” („otok, vodový nádor”) je zde  přeložen otok. 

 

IV/355-358 – Podobné sloky v monometru (srv. také IV/418-421) 

jsou obsaženy již v poemě Молодец (1922). Scéna setkání hostů 

v paláci je zde podána ve stejné rytmicko-syntaktické 

struktuře jako v IV/355-358 pouze rozšířena o refrénový 

dodatek: 

 «Пыл – в мраморах, 

 Пар – в, 

 Пир – v мраморах. 

 Жар – в мраморах» 
310

; 

Kromě toho jsou sloky v jednoslabičném monometru: 

 «(Дед – 

 Прыг 

 В снег: 

 Сник)»
311
;  

A i v dvojslabičném: 

 «(Слепцы, 

 Хромцы, 

 Немцы´, - 

 Глумцы)».
312 

 

IV/359-370 – Ve vydání М. Цветаева: Избранные произведения, 

под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965, str. 504 

vynecháno. 

V IV/359-362 části kázání na kopci je možné nalézt 

parafrázi biblické tématiky; srv. Matyáš 5, 13: «Вы – соль 

земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? 

Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на 

попрание людям». IV/363 zahajuje slavnostně sloku úryvkem 

z Majakovského básně Последняя страничка гражданской войны 

(1920/1921): 

 «Слава тебе, краснозвездный герой! 

                                                 
310 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 348. 
311 Tamtéž, 370. 
312 Tamtéž, 373. 
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 Землю кровью вымыв, 

 Во славу коммуны, 

 К горе за горой 

 Шедший твердынями Крыма».
313
 

se kterým Cvětajevová následně pracuje v IV/369. 

 

IV/377 – „Знай да взахивай” by se dalo přeložit i jako „zde 

můžeš jen žasnout” (srv. taková slovní spojení jako „знай да 

беги!” nebo „знай да помалкивай!”). 

 

IV/384 – Zvolání „Индия!” evokuje „Индии духа”, kterou 

Cvětajevová objevila u N. Gumiljova v básni Заблудившийся 

трамвай ze svazku Огненный столп (1921): 

 «Мы проскочили сквозь рощу пальм, 

 Через Неву, через Нил и Сену 

 Мы погремели по трем мостам. 

   (...) 

 Где я? Так томно и так тревожно 

 Сердце мое стучит в ответ: 

 Видишь вокзал, на котором можно 

 В Индию Духа купить билет?»
314

. 

O Gumiljovovi píše Cvětajevová retrospektivně ve své eseji o 

Mandelštamovi История одного посвящения (1931): «Дорогой 

Гумилёв, породивший своими теориями стихосложения ряд 

разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках - ряд 

тропических последователей – Дорогой Гумилёв, бессмертные 

попугаи которого с маниакальной, т.е. неразумной, т.е. именной 

попугайной неизменностью повторяют Ваши – двадцать лет назад! 

– молодого «мэтра» сентенции, так бесследно разлетевшиеся под 

колесами Вашего же «Трамвая»».
315
 

 

                                                 
313 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т. II, 71. 
314 Н. Гумилев: Собрание сочиненний в четырех томах, под ред. Г. П. Струве и 

Б. А.Филиппова, Washington 1964, т.II, 48-49. 
315 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 351. 
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IV/385 – „Индостан” je aluzí na báseň Ладомир (1920) V. 

Chlebnikova, v níž se vyskytuje myšlenka na „будетлянство” - 

na Východě umístěný mytický stát „Людостан” (stát lidí). 

Podobnou asociaci vyvolavá i neologismus „Ладомир” („svět 

míru”).
316
 

 

IV/389-390 – Srv. scénu „Palast” z Faust II, Faust praví 

k Mefistovi: 

 „Das verfluchte Hier! 

      Das eben, leidig lastet’s mir” 

     („Zpropadené Zde! 

 Zrovna to mě nemile zatěžuje”)
317
 

 

IV/410 – Je možné zde doplnit vynechaný přísudek „идет”.  

Tato forma vyjadřující časový vztah se používá především 

v kontextu s malými dětmi ve větě „который год ему идет?”. 

Vypravěčka se tím obrací k někomu, kdo přišel právě na svět, 

ale také k někomu, kdo se dění světa nezúčastnil.  

Verš 410 lze chápat jako citát z Pasternakovy básně Про 

эти стихи, který uvádí sborník Сестра моя жизнь (básně roku 

1917): 

 «В кашне, ладонью заслонясь, 

 Сквозь фортку крикну детворе: 

 Какое, милые, у нас 

 Тысячелетье на дворе?»
318
 

Fakt, že Cvětajevová vypravěče v IV/410 nechává vědomě 

promlouvat ústy básníka Pasternaka, dokládá i úvod k její 

rozmluvě ke sbírce Pasternaka Сестра моя жизнь v knize 

Световой ливень (1922): «Пастернак – большой поэт. Он сейчас 

больше всех: большинство из сущих были, некоторые есть, он 

один будет. Ибо, по-настоящему, его еще нет: лепет, щебет, 

дребезг, - весь в Завтра! (...) Наших слов он еще не знает: 

                                                 
316 Srv. В. Хлебников: Собрание произведений, под общей ред. Ю. Тынянова и 

Н. Степанова, M.-Л. 1928-1933, т.I, 183-201, obzvl. 188-189. 
317 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 338.   
318 Б. Пастернак: Собрание сочиненний в пяти томах, Редкол: А. Вознесенский, 

Д. Лихачев, Д. Мамлеев и др., М. 1989, т.I, 110. 
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что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное – 

и опрокидывающее. В три года это привычно называется: ребенок, 

в двадцать три года это непривычно и назывется: поэт.»
319

; 

následuje citace jmenované sloky z programového Про эти стихи.  

Ve verši 410 (do 442) je ale také zároveň citována 

Mandelštamova báseň z cyklu Камень (1916): 

 «Нет, не луна, а светлый циферблат 

 Сияет мне, и чем я виноват, 

 Что слабых звезд я осязаю млечность? 

 

      У Батюшкова мне противна спесь: 

      «Который час?» его спросили здесь 

      А он ответил любопытным: «Вечность»» (1912);
320

; 

V eseji Поэт и время (1932) rozvíjí Cvětajevová úvahu o 

vztahu básníka k plynutí času. Zatímco svou úvahu dokládá u 

Pasternaka několika verši, u Mandelštama se spokojuje jen 

s citací posledního dvojverší: «Всякий поэт по существу 

эмигрант (...). Эмигрант Царства Небесного и земного рая 

природы. (...) Эмигрант из Бессмертия в время, невозвращенец в 

свое небо. (...) Почвенность, народность, национальность, 

расовость, классовость – и сама современность, которую творят 

– все это только поверхность, первый или седьмой слой кожи, из 

которой поэт только и делает, что лезет. «Который час? Его 

спросили здесь – А он ответил любопытным: Вечность» – 

Мандельштам о Батюшкове, и: «Какое,милое, тысячелетье на 

дворе?» – Борис Пастернак o самом себе».
321
; 

 

IV/416-417 – Čtvrtého dne stvoření světa bylo stvořeno 

souhvězdí, den a noc a tím i čas, srv. 1. Mojžíš 1,14: 

«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для 

отличения дня от ночи, и для знамений, и времени, и дней, и 

годов.». Čtvrtý den stvoření je ale i den, kdy ještě na Zemi 

                                                 
319 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 137. 
320 O.Мандельштам: Собрание сочинений в трех томах, под ред. Г. П. Струве и 

Б. A. Филиппова, Washington 1967, т. I, 18. 
321 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 372. 
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nejsou živé bytosti. Až pátého dne byla stvořena zvířata (1. 

Mojžíš 1, 20-23). 

Blížící se záhuba krys jakoby vrací svět do stavu před 

pátým dnem stvoření. I zde se potvrzuje trvalá platnost 

Pasternakovy tvorby, která je doložena nejen citacemi jeho 

básní, ale i jeho celkovou filozofií, již Cvětajevová 

vyzdvihuje následujícími slovy: «Разительное отсутствие в 

кругу пастернаковской природы – животного царства. (...) 

Мироздание точно ограничилось для него четвертым днем. – 

Допонять. – Додумать.»
322
 

„Дотварный ил” (IV/423) se v této souvislosti dá chápat docela 

doslovně jako „stará usazenina” (bahno), které bylo použito ke 

stvoření světa („тварь” je staroslovanské slovo pro 

„stvoření”). 

 

IV/430-431 – Srv. zde komentář Cvětajevové k poslední sloce 

Pasternakovy básně Любимая – жуть! Когда любит поэт,...
323
 

 ««И всем, чем дышалось оврагам века, 

 Всей тьмой ботанической ризницы, 

 Пахнет по тифозной тоске тюфяка 

 И хаосом зарослей брызнется.» 

Вот оно – Возмездие! Хаосом зарослей – по разлагающемуся 

тюфяку эстетства! Что перед Гангом – декрет и штык!»
324

 

 

IV/438-442 – V celém zpětném pohybu návratu ke čtvrtému dni 

stvoření světa (416-418) až do momentu zničení času lze najít 

paralelu k časovým koordinacím Gogolova díla Записки 

сумасшедшего, v nichž se stupňuje „šílenství” hlavní postavy; 

srv. nejprve: „Октябрь 3.”, „Октябрь 4. ” аtd.; potom: 

„Декабрь 8. ”, „Год 2000 апреля 43 числа”, „Мартобря 86 числа 

между днем и ночью”, „Никоторого числа. День был без числа”, 

                                                 
322 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 146. 
323 Б. Пастернак: Собрание сочиненний в пяти томах, Редкол: А. Вознесенский, 

Д. Лихачев, Д. Мамлеев и др., М. 1989, т.I, 166. 
324 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 142. 
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„Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что 

такое” atd.
325 

 

Důležitá je vedle toho také paralela k motivu času ve 

Faust I, která se znovu vrací ve Faust II; srv. scénu 

„Studierzimmer” („Studentský pokoj”), Faust se obrací 

k Mefistovi: 

 „Werd’ ich zum Augenblicke sagen: 

      Verweile doch! Du bist so schön! 

      Dann magst du mich in Fesseln schlagen, 

      Dann will ich gern zugrunde gehn! 

           (...) 

      Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, 

      Es sei die Zeit für mich vorbei! ”; 

     („K okamžiku řeknu: 

 Počkej chvilku! Jsi tak pěkný! 

 Pak mě můžeš bít okovy, 

 Pak rád zaniknu! 

  (...)  

 Hodiny mohou stát, ručička spadnout, 

 Tehdy pro mě čas nebude mít význam! ”)
326
; 

 A ve Faust II scéna „Großer Vorhof des Palastes”(„Velká hala 

paláce”): 

 „Mephistopheles. Die Zeit wird Herr, der greis hier liegt im  

                  Die Uhr steht still - Sand. 

  Chor.           Steht still! Sie schweigt wie Mitternacht. 

                  Der Zeiger fällt. 

 Mephistopheles.  Er fällt, es ist vollbracht. 

                  Es ist vorbei”. 

(„Mefistofeles.  Nastává čas Pane, Stařec zde leží v  

       Hodiny se zastavily -   v písku. 

Sbor   Zastavily! Mlčí jako půlnoc. 

       Ručička padá. 

Mefistofeles   Padá, je dokonáno. 

                                                 
325 Н. В. Гоголь: Собрание сочинений в семи томах, под общей ред. С. И. 

Машинского и др., M. 1966, т. III, 183-204. 
326 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 57.   
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Sbor           Je to pryč”)
327
; 

Nakonec je třeba poznamenat, že v souvislosti s tématem 

„Básník” (IV/436) a „Čas” se postupně vytrácí jak řeč 

vypravěče(IV/434-437), tak i řeč autora (IV/438-442). 

 

IV/457 – „Читать по складам” znamená „slabiku po slabice” nebo 

„hláskovat”.  

 

IV/477-478 – Toto je stupňující se variace epizody vytvořené 

pro první náčrt Krysaře: «Бургомистр, видя напасть, затыкает 

ей уши воском. Проходит сквозь воск. («Музыка прoшла сквозь 

воск!»)»
328

 

 

IV/503-504. – Srv. báseň Cvětajevové Сок лотоса (23. července 

1923), která byla publikována poprvé ve vydání М. Цветаева: 

Сочинения в двух томах, под ред. А. Саакянц, M. 1980, т.I, 

стр. 225. 

 

IV/506 – Slovem „дальним” určitě není myšleno antonymum ke 

slovu „ближним”, ale spíše je tu vyzdvižen smysl „дальние 

путешественники” (zcestovalí, z daleka přišedší). 

 

IV/519 – Ke slovu „словарю” je vytvořen rým za pomoci slova 

„корчмарю”, Cvětajevová zde využívá původní funkci jmenného 

sufixu –арь, který označuje především pojmenování 

řemeslníků.
329
 „Словарь” samozřejmě do této oblasti starého 

tvoření nepatří. Teprve v 18.století je doloženo i pojmenování 

některých věcí za pomoci sufixu –арь. 

 

IV/549 – «Есмь»: слышу!» je druhá variace mota karteziánské 

filozofie „cogito ergo sum” (myslím tedy jsem) (tj. Descartovy 

ideje spoléhání se na technický rozum, čistou racionalitu 

                                                 
327 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 349.   
328 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 770. 
329 Srv. V. Kiparsky: Russische historische Grammatik, Heidelberg 1975, Bd. 

III, 190. 
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oproštěnou od vnímání smysly). První variantu nabízí esej 

Кедр(1923): «Но есть, кроме формулы, еще одно великое 

очарование речи, ее основная магия: ритм, вздох. Ритм для 

эмоционального начала то же, что формула – для мысли: 

доказательство существования. «Дышу, стало быть существую», - 

так говорит душа.»
330

; 

Slovo „ergo”/„стало быть” ve IV/549 Krysaře je zobrazeno 

ve formě dvojtečky. Tuto první variantu lze chápat jako 

produktivní „doklad existence”. Naproti tomu druhá varianta 

z kap.IV Krysaře je působivě estetickou v kontextu k tématu 

flétny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
330 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 167. 
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V. KAPITOLA В ратуше / Na radnici  

 

V/9-10 – V těchto verších Cvětajevová parafrázuje výrok 

Alexandra Velikého: „Wenn ich nicht Alexander Wäre, möchte ich 

wohl Diogenes sein” („Kdybych nebyl Alexandr, chtěl bych být 

Diogenem”).
331
 

K autorčině výkladu pojmu „Диогенов бочонок” srv. esej 

Кедр (1923): «Как нарочит Диогенов бочонок! Нет, Волконский 

никогда не искал бочонка(...), - но когда час бочонка 

(Революции) пробил, он его, всем великим высокомерием своим 

принял.»
332

 

 

V/33-34 – Pro charakteristiku radních Cvětajevová vybírá 

označení pocházející z německého jazyka „ратсгерры” 

(„Ratsherren”) („páni krys”). Dalším typickým prvkem této 

pasáže je řada zastaralých lidových výrazů, které zní ve 

verších značně disharmonicky.
333 

Cvětajevová se o použití podobných slov (obzvláště srv. 

V/70-73, 86-87) zmiňuje již ve své eseji Кедр (1923) 

v souvislosti s charakteristikou řeči Volkonského: «Речь 

Волконского, как всякое истинное творчество, питается двумя 

источниками: личностью и народностью. (...) Проследим его речь 

по руслу народности. Русская речь Волконского – сокровищница. 

(...) Это живая, живущая, живучая и певучая русская молвь 

(...). Когдатошний, побывка, займище, помоха (...), «пить-не-

пью», - сокращение: фырк, дых, вспых, - говорю: 

сокровищница.»
334 

Na dnešního ruského čtenáře působí tyto výrazy jako „в 

ик”, „в чих”, „в фырк” atd. již velmi nelibozvučně a díky 

jejich stylisticko-sémantickému kontextu jsou málo používané. 

Cvětajevová se ale o těchto lexikálních prostředcích vyjadřuje 

                                                 
331 Srv. Büchmann: Geflügelte Worte, Berlin 1972, 611. 
332 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, стр. 151. 
333 Srv. G. Wytrzens: Das Deutsche als Kunstmittel bei M. Cvetaeva, Wiener 

Slavistisches Jahrbuch 15 (1969), 60-61. 
334 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 169. 
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ještě velmi pochvalně a označuje je jako „живучая и певучая 

русская молвь”. V Krysaři tato krátká slůvka umožňují 

Cvětajevové lepší rytmizaci daného celku. Autorka využívá i 

jejich potenciál pro použití ve funkci přísudku.  

 

V/35-36 – Srv. s podobnou rytmicko-syntaktickou strukturou 

v cyklu Перекоп (1928): 

 «Оком – зырк, веком – чёрк: 

 Перемиг, пересвёрк.»
335 

Tyto rytmicko-syntaktické struktury slok se stejnou lidovou 

stylistikou se dříve objevily již v poemě Молодец, srv. např. 

scénu kolového tance:  

 «Руки врозь, 

 Ходом скор, 

 Вкруг березыньки – костер. 

 

 Грива – вкось, 

 Дыхом – яр, 

 Вкруг часовеньки – пожар!»
336

 

 

V/43-44 – Toto je replika krysaře, který je tedy od začátku na 

radním shromáždění přítomen. Dialog mezi ním a radními pány 

končí V/120 a krysař opět promlouvá až v V/529. 

 

V/45-52 – Zde se opět objevuje paralela mezi Faustem a 

Krysařem, jež je založena na podobnosti jmen hlavních postav. 

Cvětajevová používá typická německá jména jako Gréta a Hans, 

což zvýrazňuje německý rámec poemy, ale i souvislost s Faustem 

(Faust – Gréta a Krysař – Gréta).
337
 Mefisto oslovuje Fausta 

příslovečně „Hans”, stejně tak jako radní páni krysaře (V/93) 

s apostrofy), srv. scénu „Abend” („Večer”) z Fausta I: 

 „Und träte sie den Augenblick herein, 

                                                 
335 M. Цветаева: Лебединый стан. Перекоп, Paris 1971, 104. 
336 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 288. 
337 Srv. J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 117 

v textové příloze. 
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      Wie würdest du für diesen frevel büßen! 

      Der große Hans, ach wie so klein! 

      Läg’, hingeschmolzen, ihr zu Füßen”  

     („A kdyby ten okamžik vstoupila, 

 Jak bys ses kál za tento zločin! 

 Velký Hansi, ach tak malý! 

 Odlož, rozpuštěnou, jí k nohám”).
338
 

 

V/72-75, 90-93, 100-103 – Cvětajevová zde cituje rytmicko-

syntaktický vzor stavby slok z poemy Молодец (1922), situační 

kontext tam určuje hádka mezi hosty a hostitelem: 

 «Вино – лужей, 

 Спиной – ужас. 

 Гости: Ну же! 

 Барин: Ну вас! 

 

 Власы – тыном, 

 Мозги – смутой. 

 Гости: Сына! 

 Барин: К шутам!» atd.
339

 

 

V/92-93 – Frazeologický obrat „ну и гусь!” a ruská forma 

německého jména „Hans” = „Ганс”, které pro německy mluvícího 

posluchače zní jako slovo „husa”, zde umožňují autorce 

nepřeložitelnou hru se slovy. 

 

V/96,99 – Ve verších 96 a 99 je ukryto přísloví „что посеешь, 

то и пожнешь”, jenž marně nabádá radní pány k dodržení slova. 

V/97-98 – Srovnání je zde elipticky vyjádřeno a naznačeno jen 

akuzativem (je nutno si domyslet „как” nebo „похожа на”). 

 

                                                 
338 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 88.   
339 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 350. 
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V/122 – Hudební instrukcí „Andante!” „Krokem!” Cvětajevová 

zvýrazňuje satirický podtext této pasáže, jež vykresluje vztah 

radních k hudbě, hudebníkům a k umění vůbec. 

 

V/127 – „Брате” je forma starého vokativu maskulina. 

 

V/130 – „Крюк” je zvláštní notové označení používáné v ruské 

pravoslavné církevní hudbě. Ušakov to objasňuje takto: «нотный 

знак в старинном русском церковнoм пении».
340

 

 

V/142-143 – Srv. počáteční verše satirického útoku 

v Majakovského básni О поэтах стихотворение это – одинаково 

полезно и для редактора и для поэтов (1923): 

 «Что поэзия?! 

 Пустяк. 

 Шутка. 

 А мне от этих шуточек жутко».
341
 

 

V/162-166 – K této sloce lze najít paralelu ve scéně 

„Auerbachs Keller” („Auerbachův sklep”) ve Faust I: 

„Altmayer.  Weh mir, ich bin verloren! 

            Baumwolle her! Der Kerl sprengt mir die Ohren. 

Siebel.     Wenn das Gewölbe widerschallt,  

            Fühlt man erst recht des Basses Grundgewalt”  

(„Altmayer.  Bolí mě, že jsem ztracen! 

  Vlnu sem! Ten chlap mi trhá uši. 

Siebel.     Když se ozývá klenba, 

  Člověk teprv cítí pravou moc basy”).
342
 

 

V/175, 177 – Cvětajevová v tomto úseku skrývá frazeologismus 

„переливать из пустого в порожнее”, stejně tak jako např. 

přísloví v V/96-99. 

                                                 
340 Д. Н. Ушаков: Толковый словарь русского языка, т. I-IV, Москва 1935-

1940, т. I, 1536. 
341 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, 

т.IV, 60. 
342 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 67. 
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V/203-206 – S myšlenkou paralely hudby a lyriky, která je 

charakteristická pro celého Krysaře a má umocnit estetické 

působení na čtenáře, se setkáváme již v autorčině druhé básni 

(22.dubna 1923) z cyklu Поэт: 

 «(...) – ибо путь комет –  

 Поэтов путь: жжя, a не согревая, 

 Рвя, a не возвращая – взрыв и взлом».
343

 

 

V/209-210 – „Зажмуря” přesně přeloženo: „oči mhouře” – Srv. 

k tomu konečnou pasáž z eseje Cvětajevové Бальмонту (25. dubna 

1925), jež je věnována jejímu celoživotnímu příteli básníku K. 

Balmontovi: «У человека – тоска. И у него, единственного из 

всех существ, есть эта способность: закрыть глаза и сразу 

очутиться на том конце земли, - и так поглощать...».
344

 

 

V/212 – Opět se zde nabízí paralela s Goethovým Faustem; srv. 

k V/235-237 výstup fúrií, „Stadt-und Landesplage” („pohroma 

města a venkova”), ve scéně „Weitläufiger Saal” („rozsáhlý 

sál”) z Faust II.
345
 

 

V/227 – Septakord je brán v hudbě jako disharmonický akord, 

který vyjadřuje určitý neklid.
346

 Také tradiční pojetí neklidu 

ve středověku. 

 

V/229-230 - Zde jsou podruhé činěny narážky na K. L. Sand. 

(srv. III/200). Narážka na ďábla ve středověku 

charakterizovala také hříšnou ženu. 

 

V/231 – „Ah! ça ira!”, air de la nouvelle contredanse dite le 

Carillon nationale (motiv nového tance nazývaného Carillon) 

                                                 
343 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 232. 
344 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 147. 
345 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, str. 167. 
346 Srv. např. pod heslem „učení o harmonii” v : Die Musik in Geschichte und 

Gegenwart, Kassel/Basel 1956, Bd.V, 1620. 
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(par Bécourt)”,
347
 vzniklo na začátku roku 1790 (podle slov 

Pierra a Tersota) a zaznělo 14.července 1790 (k výročí útoku 

na Bastilu) na Champs-du-Mars, když došlo ke srážce mezi 

občany a vedením města: 

 „Ah! ça ira, ça ira, ça ira, 

 Les aristocrates à la lanterne; 

 Ah! ça ira, ça ira, ça ira, 

 Les aristocrates on les prendra” atd.
348

 

    (Půjde to, půjde to, půjde to, 

     s aristokraty na lucernu; 

     Půjde to, půjde to, půjde to, 

     Zmocníme se aristokratů! 

Refrén „ça ira” se stal heslem sovětské literární kritiky 

20. let. Toto píše G. Lelevič, člen redakce časopisu На посту, 

v útoku na Voronského pod názvem „Unsere literarischen 

Meinungsverchiedenheiten” („Naše literární rozdílnosti 

v názorech”), ve kterém padne i jméno Cvětajevové: „Das 

schreckliche Vergessen des Maßstabes der Klassengebundenheit 

bei der Behandlung der Literatur, welches Genosse Voronskij in 

der Theorie zuließ, würde natürlich auch zum Wegfall dieses 

Maßstabes in der Praxis führen. Das Graben à la don Quijote im 

Werk Pilnjaks nach irgendeiner verstreut vorhanden „objektiven 

Wahrheit”, die Weggabe unserer Zeitschriften und Verlage an 

Chodasevič, Vološin, Cvetaeva, Pilnjak, Erenburg usw., usw., 

damit diese sie zerfleischen, die Verdrängung, das 

Totschweigen und Ignorieren der proletarischen Literatur – das 

ist die praktische Durchführung der theoretischen Verirrungen 

des Genossen Voronskij. (...) wir wissen nicht, ob unsere 

literarische Diskussion bald beendet sein wird, aber wir sind 

überzeugt, daß unser Standpunkt früher oder später der 

anerkannte und durchgeführte Standpunkt der proletarischen 

Avantgarde werden wird. „Ça ira!” („To ošklivé opomnění 

třídního aspektu při hodnocení literatury, na které soudruh 

                                                 
347 Podle Constant Pierre: Les hymnes et chansons de la révolution, Paris 

1904, 77. 
348 Srv. G. Sommer: Ça ira. 50 Chansons, Chants, Couplets und Vaudevilles 

aus deer Französischen Revolution Ahrensberg/Holstein 1961, 56. 
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Voronskij v teorii přistoupil, by samozřejmě v praxi vedlo i 

k eliminaci tohoto kritéria. Útočení na všechny strany à la 

Don Quijote v díle Pilňaka při hledání jakési roztroušené 

„objektivní pravdy”, svěření našich časopisů a nakladatelství 

do rukou Chodaseviče, Vološina, Cvětajevové, Pilňaka, 

Erenburga atd., atd., aby tito rozsápali, vytlačili, úplně 

umlčeli a ignorovali proletářskou literaturu – to je praktický 

výsledek teoretického zmatení soudruha Voronského.(..) Nevíme, 

jestli naše literární diskuse bude brzy ukončena, ale jsme 

přesvědčeni, že naše stanovisko bude dříve nebo později 

uznaným a realizovaným stanoviskem proletářské avantgardy. „Ça 

ira!”
349

  

 

V/235-237 – Zde se přímo objevuje jméno Goethe, stejně jako 

v autorčině eseji Герой труда (1925): ««In der Beschränkung 

zeigt sich erst der Meister”(„V omezení se teprve ukáže 

mistr”) – слово, направленное на преодоление в себе 

безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как 

колыбель, преодоленной быть долженствующей). (...) (Гётевское 

слово – охрана от демонов (..)).»
350
 

 

V/249 – Podle řeckého mýtu proměnili bohové sestry Filomelé a 

Prokné jednu ve vlaštovku a druhou ve slavíka, aby je 

uchránili před pomstou Terea, chotě Prokné. Římská tradice a 

její nástupci v renesančním a barokním básnictví představují 

Filomele jako slavíka. V barokním básnictví se objevuje 

především jako personifikace nebo také jako múza lyriky. Heine 

ve svém díle Xenien Östliche Poeten („Východní básníci”) na 

konci Nordsee III („Severní moře III”) ironizuje básnictví 

německých romantiků: 

 „Sonsten sang, beim Mondenscheine, Nachtigall seu  

                                             Philomele;  

Wenn jetzt Bülbül flötet, scheint es mir denn doch 

                                                 
349 Podle K. Eimermacher (Hrg.): Dokumente zur sowjetischen Literaturpolitik 

1917-1932, Stuttgart/Berlin etc. 1972, 247-248. 
350 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 177. 
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                                         dieselbe  

Dále následuje parodie na perské verše (divan), ve kterých se 

objevuje Goetha jako autor, a krysař jako flétnista: 

     „Alter Dichter, Du gemahnst mich, als wie Hamelns 

                                          Rattenfänger;  

     Pfeifst nach Morgen, und es folgen all die lieben kleinen   

                                              Sänger” 

     („Jinak zpíval, při svitu měsíce, slavík Filomele; 

 Když teď Bülbül hraje na flétnu, zdá se mi pak přece 

to samé 

 „Starý básníku, připomínáš mi jako Hamelnští krysaře; 

 Pískáš po ránu, a následují všichni milí malí  

                                    zpěváci”).
351
  

 

V/254 – Doslova: „minulé časy”, přeneseně: „mladické hříchy”. 

 

V/257 – Cvětajevovou ad hoc vytvořený výraz „думсгерры” je 

německo-ruským hybridem ruského slova „дума” a německého 

„герр” („herr”) (pán). Ve spojitosti se slovesem „думьте” 

(přemýšlejte), čímž dojde ke zdvojení komponentu „дум-”, 

dochází k asociaci s německým dumm (hloupý). Z této asociace 

zřejmě vznikl i neologismus „думить”.
352

  

 

V/261-298 – Satira na „Hammelnský” svět bezduchosti. Nadvláda 

masy je zde v protikladu k hodnotě jednotlivé osobnosti. 

Cvětajevová se zde skrze slovní hru náhle dostává ke kritice 

sociálního hodnotového systému své doby (V/284-298) a ke 

kritice kultury vůbec. Zájmeno „я” se vyskytuje i v dalších 

dílech ruských autorů 20. let 20. stol. Za všechny lze uvést 

Majakovského báseň Пятый Интернационал (1922), část II, „Для 

малограмотных”:  

 «Пролеткультцы не говорят 

 ни прo «я», 

                                                 
351 H. Heine:Sämtliche Werke, München 1978, Bd. II, 98. 
352 Srv. G. Wytrzens: Das Deutsche als Kunstmittel bei M.Cvetaeva, Wiener 

Slavistisches Jahrbuch 15 (1969), 61. 
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 ни про личность. 

 «Я» 

 для пролеткультца  

 все равно что неприличность. 

 И чтоб психология 

 была 

    «коллективней», чем у футуриста, 

 вместо «я-с-тo» 

 говорят 

 «мы-с-тo». 

 А по-моему, 

 если говорить мелкие вещи, 

 сколько не заменяй «Я» – «Мы»,  

 не вылезешь из лирической ямы. 

 A я говорю 

 «Я», 

 и это «Я» 

 вот, 

 балагуря,, 

 прыгая по словам легко, 

 с прoшлых 

 многовековых высот, 

 озирает высоты грядущих веков. 

 если мир 

 подо мной 

 муравейника менее, 

 то куда ж тут, товарищи, различать местоимения?».
353
 

Majakovskému často vytýkali, že je sice loajální k myšlence 

socialismu, ale přesto ve svých básních zdůrazňuje lidskou 

jedinečnost opakováním zájmena „я”: «Простите, товарищ 

Маяковский. Вот вы все время орете – «социалистическое 

                                                 
353 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, 

т.IV, 122-123. 
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искусство, социалистическое искусство». А в стихах – «я», «я», 

и «я». Я радио, я башня, я то, я другое. В чем дело?»
354
 

Sémanticky působivým prostředkem se stává v této pasáži užití 

protikladných výrazů „já” a „každého” (jako v celé diskusi 

městské rady o existenci hudby). Také zde Cvětajevová využívá 

aforizmy a fragmenty z Heineho. V díle О Германии (1919) 

jmenuje především aforizmy k tématu „revoluce”, ale také „o 

демократичности нации”:
355

 

„Ende der Literatur in der Demokratie: Freihet und Gleichheit  

des Stils. Jedem sei es erlaubt nach Willkür, also so schlecht 

er nur wolle, zu schreiben, und doch soll kein anderer ihn 

stilistisch überragen und besser schreiben dürfen – ”  

„Demokratischer Haß gegen die Poesie – der Parnaß soll geebnet 

werden, nivelliert, makadamisiert - und wo einst der müßige 

Dichter geklettert und die nachtigallen belauscht, wird bald 

eine platte Landstraße sein, eine eisenbahn, wo der 

Dampfkessel wiehert und der geschäftigen Gesellschaft 

vorübereilt” („Konec literatury v demokracii: svoboda a 

rovnost stylů. Nechť je každému dovoleno podle vlastní vůle, 

tedy tak špatně, jak jen chce, psát, a přece žádný nesmí nad 

jiným stylisticky vyčnívat nebo psát lépe – ”  

„Demokratická nenávist k poezii – Parnass má být vyrovnán, 

nivelizován, makadamizován (angl. macadamize) – a kde někdy 

šplhal zahálčivý básník a naslouchal slavíkům, bude brzy 

všední silnice, železnice, kde bublá parní kotel, brzy bude 

spěchat přičinlivá společnost”) tento aforismus cituje 

kapitola IX z Поэма Горы (1924).
356

 

„Sowie die Demokratie zur Herrschaft wirklich gelangt, hat 

alle poesie ein Ende – der Übergang zu  diesem Ende ist die 

Tendenzpoesie, deshalb, nicht bloß wiel sie ihrer Tendenz 

dient, wird die Tendenz poesie von der Demokratie begünstigt – 

                                                 
354 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956., 

т.IV, 122. 
355 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 473.  
356 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 447-448.  
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sie wissen hinter oder vielmehr mit Hoffman von Fallersleben 

hat die poesie ein Ende –”  

(„Tak jako demokracie opravdu dospěla k vládě, má všechna 

poezie konec – přechod k tomuto konci je tendenční poezie, 

protože neslouží pouze své tendenci, stává se tendenční poezie 

demokracií protěžovanou – zatím má poezie konec s Hoffmanem 

von Fallerslebenem – ”).
357
   

Antagonie „я” a „все” se vyskytuje nejen v Krysaři, kde se 

dostává do protikladu krysařovo „já” a „všichni” představované 

městskou radou (V/421-429), ale objevuje se i v dalších dílech 

té doby. Cvětajevová chápe („я”) jako vše, co je označováno za 

ducha a umění (V/292-294) či zodpovědnost (V/287). – Další 

její reflexe k pojmu individuality, jejímž příkladem je 

básník, obsahuje esej Герой труда (1925): «Два рода поэзии. 

Общее дело, творимое порознь. (Творчество уединенных, 

Анненский). Частное дело, творимое совместно. 

(Kружовщина. Брюсовский Институт)».
358
  

Touto problematikou se dále zabývá i v dopise z října 1932 A. 

Teffi: «Я еще в России думала: 150 миллионов – я (т.e. один!) 

не в счет. Но если я (одна!) не в счет, и мой сосед (oдин!) не 

в счет, и этот встреченный на улице дворник с метлой не в 

счет, (...) – ведь никаких 150 миллионов не будет! 150 

миллионов держатся то ли нами, то ли мной, каждым мной!»
359
 

Dále se k tomuto vztahuje i dopis ze 3. dubna 1934 J. 

Ivaskovi.: «Ненавижу свой век, потому что он век 

организованных масс, которые уже не есть стихия (...). Изнизу 

– организованных, не упорядоченных, a именно «организованных», 

т.е. ограниченных и лишенных органичности, т.е. своего  

последнего (...). Есть (мне и всем подобным: они есть) только 

щель: в глубь, из времени щель, щель ведущая в сталактитовые 

пещеры доистории в подземное царство Персефоны и Миноса (...). 

(...) – Но кто Вы, чтобы говорить «меня», «мне», «я»? – Никто. 

                                                 
357 H. Heine: Sämtlich Werke, München 1978, Bd. IV, 743-744. 
358 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 183.  
359 Новый мир 4 (1969), 205. 
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Одинокий дух. Которому нечем дышать (И Пастернаку – нечем. И 

Белому было нечем. Мы есть. Но мы – последние)».
360
  

A také otevřený dopis Детям (1937/1938): «Никогда не говорите, 

что так все делают: все всегда плохо делают, раз так охотно на 

них ссылаются. (...) У «всех» есть второе имя – никто, и 

совсем нет лица – пробел. Ну a если вам скажут: «Так никто не 

делает» (не одевается, не думает и т.д.) – отвечайте: «A я – 

кто!»».
361
  

 

V/272-298 – V tomto úryvku se vyskytuje hra se slovy, která 

prochází celou satiricko-lyrickou „odbočkou” od 261-298. 

Pokusil jsem se o její krátké vysvětlení: 

Opak „я”  „все” („já”  „všichni”,263-264), Cvětajevová 

uvádí „я”  „всяк” („já”„každý”,266), čímž hájí 

sémantickou rovnost pro „все” a „всяк”. V explicitní změně 

v řeči autora (269) chápe však z tohoto „всяк” jen písmeno „я” 

(272), což zároveň může označovat osobní zájmeno „я”, a tak se 

opět vrací k výchozímu „всяк”. 

Slovo „черноте” (274) uvedené v časopise Воля России, je ve 

vydání М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. 

Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965) zaměněno za slovo „чистоте” 

(str. 519). 

V další pasáži Cvětajevová poukazuje na historickou 

staroruskou variantu „я” „az” (275, 276). Na principu 

paronomázie má v tomto případě „аз” význam „раз”. 

V orientálních historických mýtech V. Chlebnikova se však 

setkáváme i se vztahem slov „aз”, „рaз” a „Aзия” jako 

kompozitum z „Aз и Я”. S tímto jevem se můžeme setkat 

v básních jako Испаганский верблюд (1921), Труба Гуль-Муллы 

(1921), Уструг Разина (1921) a jiných.
362
  

Cvětajevová ve svých asociacích jde ještě dále a dostává se ke 

slovu „Asren” („Aзры”, 279), jež evokuje Heineho báseň Der 

                                                 
360 Русский литературный архив, ed.by D. Čiževskij and M. Karpovič, New York 

1956, 214-215. 
361 Новый мир 4 (1969), стр.211. 
362 Srv. k tomu práci D. S. Svjatopolk-Mirského: Der Orient im werk V. 

Chlebnikovs, München 1975. 



 303 

Asra z Romanzero: „Und mein Stamm sind jene Asra,/Welsche 

sterben, wenn sie lieben” („A můj kmen jsou oni Asrové,/Kteří 

umírají, když milují”
363

); srv. i dopis Cvětajevové z 18. 

prosince 1936 J. Ivaskovi, kde je ještě jednou citována tato 

báseň.  

Další asociací, která se v tomto kontextu nabízí, je 

problematika „razkolniků”, neboť jejich heslem bylo: „Vraťme 

se ke kořenům (азам)!” „Razkolnici” se také zasadili mimo jiné 

o čistotu hlásek v ruském jazyce: «Намъ (...) всъм 

православнымъ християнамъ подобаетъ умирати за единъ азъ, 

eгоже окаянный врагъ/Патриарх Никон) выбросилъ изъ символа» 

(Дьякон Федор Иванов: Послание из Пустозерска к сыну Максиму и 

прoчим сродникам и братьям по вере (kolem 1666).
364
 

Postupně se Cvětajevová přes různé asociace dostává až 

k používání písmena „ять”, které vytváří kontrast k „аз”, 

protože „аз” stojí na počátku staré ruské abecedy, kdežto 

„ять” tuto abecedu uzavírá. Toto spojení vyjadřuje začátek i 

konec všeho. Zároveň se tím podtrhuje autorčin přístup ke 

změně pravopisu po revoluci. Vzhledem k tomu, že měla zažitý 

starší pravopis, často se v jejích dílech objevuje i po 

reformě. Cvětajevová se k tomuto problému sama vyjadřuje, když 

vzpomíná na své působení pisatelky na lidovém komisařství pro 

národnostní otázky: ««Быстро и уже без лирических отступлениий 

(я – вся такое отступление!) oсыпаю серую казенную бумагу 

перлами своего почерка и випэрами своего сердца. Только ять 

выскакивает контерреволюционное, в виде церковки с куполом. – 

Ять!!! – (...) Послужила 5 1/2 месяцев, еще бы две недели – и 

oтпуск (с зачетом жалованья). Но не могу. (...) И на ять 

начинают поглядывать: «Неужели, товарищ, eще не привыкли?»»
365
 

K „ять” srv. i báseň V. Chlebnikova Ладомир (1920): 

 «Смерть смерти будет ведать сроки, 

 Когда вернется он опять, 

                                                 
363 Srv. H.Heine: Sämtlich Werke, München 1978, Bd. I, str. 510. 
364 Srv. Н. И. Субботин: Материал для истории раскола за первое время его 

существования, т. I-IX, M. 1875-1895, zde т. VI (1881), 183-184. 
365 Viz Moи службы (1918/1919), v: М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, 

составление и подготовка текста А. Сумеркина, New York 1979, т. I, 59 a 68. 
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 Земли повторные пророки 

 Из всех письмен изгонят ять».
366
 

V další poeticky etymologizující řadě stojí „ять”, „я” a 

„яблонь” (lidové označení pro „яблоня”, 291-293). „Яблонь” je 

obraz pro neohraničené bohatství „я” a je dáno do souvislosti 

se slovy „вместо именья” („místo majetku”, 294) a 

„местоименья” („osobní zájmeno”, 263). Podle této poetické 

etymologie je „osobní zájmeno” „я” nevyčerpatelné „jmění”. 

„Hammeln” staví místo „я” neosobní „každý”-„мы” (295), což 

získává obsahový význam jen tehdy, když se (jako slovesnou 

elipsu je třeba doplnit v 297 „пишется”) jedná o Pluralis 

majestatis („Právo gigantů”, 298). 

 

V/302-303 – Pro existenci hudebníka/básníka je vyzdvižena 

kategorie času, jež má být v souvislosti s uměleckými výtvory 

nadčasovou. V eseji Поэты с историей и поэты без истории 

(1933) píše Cvětajevová o Pasternakově básni Волны: «Kнига 

волн – лирический дневник поэта. Где писалась эта книга? – 

Всюду! Когда? – Всегда. Две извечных основы творчества».
367
 

 

V/309 – Jako „skutečný komentář” k tomuto verši srv. dopis 

z 30. června 1925 O. E. Kolbasinové-Černovové: «В лавкe долг – 

больше тысячи  /крон/».
368

  

 

V/316-319 – Cvětajevová zde používá podobnou lyrickou situaci 

jako v básni „Bohéme” (27. července 1917):
369

 

 /Помнишь/ 

 «Как стучал нам сосед, 

 Флейтою разбужен... 

 Поцелуи – в обед, 

 И стихи – на ужин». 

 

                                                 
366 Srv. В. Хлебников: Собрание произведений, под общей ред. Ю. Тынянова и 

Н. Степанова, M.-Л. 1928-1933, т.I, 185. 
367 Ruski arhiv XXVI/XXVII, Belgrad 1934, 142. 
368 М.Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. Струве, Париж  

1972, 186.  
369 М. Цветаева: Неизданное. Стихи – Театр – Проза, Paris 1976, 133. 
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V/348 – Slovo „крысодав” vyvolává asociaci se sovětským 

deníkem Крысодав vydávaným v dvacátých letech (šéfredaktorka 

Nedolja-Gončarenko), v němž jistou dobu působil i Majakovský. 

V čísle 3 ЛEФ (1923) na straně 192 se uvádí: 

 «Журнал  

 „Крысодав» от смеха 

  прыснет 

     и 

   крыс 

 нет ! ! ! !» 

Politická paralela krysy – buržoazie je navíc spojena ještě 

s dalšími projevy městské společnosti (např. NEP), čehož se 

dotýká i programově napsaná báseň Majakovského Мы (1923):

 «Нам 

 мышь не страшна. 

 Пусть себе, 

 в ожидании красной кошки, 

 ест  

 понемногу 

 нэпские крошки. 

  (...) 

 Чтоб на нас  

 не лезли, как на окорок висячий, 

 волю зубам крысячим дав. 

     для борьбы крысячей 

 учреждаем 

     «Крысодав»»
370
 

Tématika krysaře se objevila ve 20. letech i v reálném životě. 

8. srpna 1925 se v novinách Вечерняя Москва objevil inzerát, 

ve kterém režisér Mejerchold oznamuje, že pro natáčení své 

epopeje Стальной путь, popisující události v Rusku od roku 

1905 až po občanskou válku, potřebuje větší množství krys: 

«1000 штук живых крыс (крупного размера – пасюк) требуется при 

засъемке большого революционного фильма «Стальной путь». (...) 

                                                 
370 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

V, 256. 
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Крыс будут приниматься на 1-ой фабрике Пролеткино (Лесная, 27, 

по цене 15 коп. штука)».
371
  

Jiný výraz pro slovo „крысодав” se nachází v básni Cvětajevové 

Кто – мы? Потонул в медведях...(duben 1926): 

 «Гробокопы, клополовы – 

 Подошло! Подошло! 

 Это мы пустили слово: 

 Хорошо! хорошо! 

 

 Судомои, крысотравы, 

 Дом – верша, гром – глуша, 

 Это мы пустили славу: 

   - Хороша! хороша –  

Русь!»
372
 

 

V/361 – „Глазки, oбычно в маслице” obměňuje frazeologický 

obrat „масляные глазки”, „масляный”, „маслица” a slouží 

k ironické charakteristice „radního pána od romantizmu”. 

 

V/364-375 – Tato pseudoromantická pasáž je předeslána několika 

výroky již dříve, ale teprve teď ji autorka rozvíjí. 

Cvětajevová se ztotožňuje ve svém pohledu na romantizmus 

s výrokem Majakovského: «Поэзия – это сиди и над розой 

ной...»
373
 

Romantické přirovnání básníka ke slavíkovi je Cvětajevové 

z duše protivné, srv. její esej Бальмонту (1925): «Бальмонт – 

не только влюбленный соловей, нo костер самосжигающий».
374
; 

a po zkušenosti s ruskou literární emigrací se k tomuto vrací 

ještě ve své eseji Поэт и время (1932): «Современная Россия, 

которая обывателя чуть ли не насильно – во всяком случае 

неустанно и неуклонно – наглядным и изустным путем приучает к 

                                                 
371 Z A. Февральский: Пути к синтезу. Мейерхольд и кино, M. 1978, 76. 
372 M. Цветаева: Лебединый стан, Paris 1971, 159. 
373 Z básně Пятый интернационал (1922), v: Маяковский: Полное собрание 

сочинений в тринадцати томах, М. 1956., т. IV, 107. 
374

 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 172. 
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новому искусству, все это переместила и перевернула. (...) 

Россия страна, где впервые учаться читать поэтов, которые – 

сколько бы этого не утверждали – не есть соловьи».(např. je 

zde jmenován Majakovskij.
375
) 

Tatáž esej na druhou stranu potvrzuje sémanticky částečně 

souhlas myšlenek radních pánů z romantizmu s vlastním pohledem 

Cvětajevové na věc: pro ni nepředstavitelné spojení „поэт” 

(krysař) a „современность” (Hammeln), vyjadřuje zásadně 

ambivalentní vztah Cvětajevové („обреченность”) k „době”: 

«Брак поэта с временем – насильственный брак. Брак, которого 

как всякого претерпеваемого насилия он стыдится и из которого 

рвется – прошлые поэты в прошлое, настоящие в будущее – (...). 

Вся советская поэзия – ставка на будущее. (...) Все мы /поэты/ 

волки дремучего леса Вечности. (...) Oтстаивать у времени то, 

что в нем вечного, либо увековечивать то, что в нем временного 

– как ни повернуть: времени - веку мира сего – 

противоставляется век тот.(...)  Служение поэта времени – оно 

есть! – есть служение мимовольное, т.е. роковое: не могу 

не».
376

  

 

V/381 – Srv. podobné frazeologické obraty jako „я – деревня” 

(jsem z vesnice). 

 

V/386-387 – Srv. k tomu monolog Fausta v scéně „Nacht” („Noc”) 

z Faust I: 

   „Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon 

    Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew’ger Wahrheit, 

    Sein selbst genoß in Himmelsglanz und Klarheit, 

    Und abgestreift den Erdensohn; 

                (...) 

    Und, schaffend, Götterleben zu genießen 

    Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich’s büßen!” ( 

 („Jsem obraz božství, to už je 

                                                 
375 М. Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 374. 
376 Tamtéž, 379. 
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 Zcela blízko zrdcadla věčné pravdy, 

 Sám sebe použiv v třpytu nebe a jasnosti, 

   A stáhnuv pozemského syna; 

   (..) 

 A, tvoře, abych užil božský život 

 Vědomě se opováživ, jak se musím já kát!”)
377

  

 

V/392 – Že v celé řeči radního z romantismu Cvětajevové nejde 

primárně o bajku – Krysaře - muzikanta, ale o lyriku a její 

pochopení, se stává zřejmé v místě, kde poprvé a naposled 

používá slovo „лириков”. Přesto je paralela hudby a lyriky 

(případně pokus o maximální přiblížení lyriky hudbě) pro 

estetické uvažování Cvětajevové veskrze charakteristické; 

krátce srv. dopis z 20. dubna 1923 A. Bachrachovi: ««Куда 

дальше? В Музыку, т.e. в конец?!» (...) нет! Из Лирики (почти 

музыки) – в Эпос».
378
; a – paradigmaticky – esej Мать и музыка 

(1935). 

 

V/394-395 – Srv. paralelní konstrukci ve scéně „Studierzimmer” 

(„Studentský pokoj”) z Faust I: 

 „Ein fahrender Scholast? Der Casus macht mich lachen”“ 

(„Jedoucí scholasta? Ta situace je mi směšná”).
379

  

 

V/401 – „Где несть болезни” je liturgická formule z modlitby 

pro zemřelé; je tedy i osloven onen svět. 

 

V/404-407 – Srv. k tomu vypracování v Герой труда (1925), ve 

které „nevlastní” ironická řeč Krysaře přechází do „vlastní”: 

«Художник /ve smyslu umělec/ должен быть судим судом либо 

товарищеским, либо верховным, - собратьями по ремеслу, или 

Богом. Только им да Богу известно, что это значит: творить мир 

                                                 
377 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 27. 
378 Новый мир 4 (1969), 192. 
379 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 46. 
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тот – в мирах сих. Обыватель поэту, каков бы в жизни не был - 

не судья».
380
 

 

V/414-415 – „Rozkaz ke stvoření” pána krys z romantismu 

parafrázuje 1. Mojžíš, 27-28: «И сотворил Бог человека по 

образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жещину 

сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 

и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладайте ею». 

 „Мереть” (415) je stylistická varianta k „умирать” (414-

415 je v biblicko-archaistickém stylu dodržena, obě popisují 

nedokonavý (imperfektní) aspekt. 

 

V/417 – Ve vydání časopisu Воля России je uvedeno „Дольний”, 

naproti tomu ve vydání М. Цветаева: Избранные произведения, 

под редакцией А. Эфрон и А. Саакянц, Москва 1965 se objevuje 

slovo „Дальний”(523), což se zdá být přesnější. 

 

V/419 – „Ожидать” se může pojit s genitivem nebo akuzativem. 

Z kontextu (srv. 423) jsem přeložil „мненья” jako akuzativ 

plurálu. 

 

V/425-426 – Srv. s kontrastním Искусство при свете совести 

(1932): ««Витанье поэта в облаках – правда, но правда только 

об одной породе поэтов: только-высоких, чисто-духовных»;  

(jako příklady jmenuje Cvětajevová Hölderlina a Rilkeho) 

«(...) вместо страсти – мысль, вместо слов – речения – вот 

земные приметы небесных гостей».
381

  

 

V/468 – Verš 468 upozorňuje na dřívejší literárně-satirické 

schůze rady - je citována báseň Majakovského Мистерия-буфф. 

Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи 

(1918): 

«Итальянец (многозначительно подымает палец): 

                                                 
380 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 184. 
381 Tamtéž, 393. 
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     Эврика! 

       (Немцу.) 

     Подумайте! 

     Чего это мы тогда? 

     Что это нас так задело? 

     У нас теперь общий враг»
382

 

Během schůze rady sedmi „čistých” o tom, zda vzít do záchrané 

lodi i sedm „nečistých” (postavené „nečistými”), pokračuje: 

«Немец(...). Tсс! Господа, 

 может быть, еще и не придется мириться с нечистыми 

     К счастью, 

 мы не знаем, что с пятой частью света. 

     Галдите, и даже не побескоились узнать, 

 Есть меж нами американцы ли. 

Купец (радостно). Ну и голова! 

 Не человек, а германский канцлер».
383
 

Souvislost mezi Krysařem a Мистерия-буфф se také projevuje ve 

zobrazení člověka stojícího vně společnosti - básníka. U 

Majakovského vystupuje „человек просто” jako sedmý z 

„nečistých” a je tedy také vyloučen z přijetí na loď. 

V Krysaři je v podobné situaci krysař, jenž není přijat 

„hammelnskou” společností.  

U Majakovského se objevuje v podobné situaci i postava Krista: 

 «Я в воде не тону, 

 не горю в огне – 

 бунта вечного дух непреклонный. 

   (...) 

 Слушайте! 

 Новая проповедь нагорная».
384

  

Toto staví do protikladu kap. III Krysaře a pervertování 

kázání na hoře v IV/359-370. Anaforické „в раю моем... ” a 

„мой рай... ” stejně jako „в царство мое небесное... ” 

(II/211-212) poukazuje na podobná kompozita v kap.VI Krysaře.  

                                                 
382 В. Маяковский: Полное собрание сочинений в тринадцати томах, М. 1956, т. 

II, 190. 
383 Tamtéž, 184-185. 
384 Tamtéž, 211. 
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V/489 – Obrat „von Herzen – zu Herzen” („jít od srdce – 

k srdci”) se nachází v obou dílech Faust: 

 „Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, 

    Wenn es euch nicht von Herzen geht”; 

   („Přece nedosáhnete nikdy srdcem k srdci, 

 Když vám to nejde od srdce”);
385
 

   „Denn es muß von Herzen gehen, 

    Was auf Herzen wirken soll” ( 

 („Neboť to musí jít od srdce, 

 Aby to také na srdce působilo”).
386

  

S tímto je v souladu i moto „Kyrie” v Beethovenově Missa 

solemnis (slavnostní mše) (1819-1823): 

 „Von Herzen – möge es zu Herzen gehen!” 

   („Od srdcí – kéž k srdcím jdou!”)
387
 

 

V/491-420. – Slovem „душа” je poukázáno na autorčino chápání 

pojmu romantizmus, což zde stojí v opozici k postoji postavy 

„Ратсгерр от Романтизма”, srv. provedení v eseji Герой труда 

(1925): «Сам Брюсов! (...) И – не поклонник Ростана: Ростана – 

L’Aiglon, Ростана – Мелизанды, - Ростана – Романтизма! Пока 

дочувствовала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, 

ибо оно – душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, вышел»;
388

  

K tomuto se vztahuje i otevřený dopis Детям (1937/1938), ve 

kterém se odvolává na autoritu Žukovského: «Когда вам будут 

говорить: «Это – романтизм», вы спросите: «Что такое 

романтизм?» – и увидите, что никто не знает; что люди берут в 

рот (и даже дерутся им! и даже плюются! и запускают вам в 

лоб!) – слово, смысла которого они не знают. Когда же 

оканчательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте 

Бессмертным словом Жуковского: - «Романтизм – это душа»».
389

 

                                                 
385 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 25. 
386 Tamtéž, 292. 
387 L. v. Beethoven: Missa solemnis D-Dur op. 123 für 4 Solostimmen, Chor, 

Orchester und Orgel, Leipzig o. J., Verl. “Eutenberg”. 
388 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 185. 
389 Новый мир 4 (1969), 211. 
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Tím je však jen naznačeno chápání pojmu romantizmus 

samotnou Cvětajevovou, jež bylo ovlivněno literárně-kritickým 

a politickým kontextem doby. 

 

V/507-508 – „Девы” a „ратуши” je analogické k veršům 

v III/331-333, ke kterým se zde Cvětajevová opět navrací, a 

vytváří tak významový oblouk mezi kapitolou III a V. 

V/518-520 – Cvětajevová zde cituje starostu z „Chorus 

mysticus” z Faust II (proto volný, goethovský překlad slov 

„вещество – лишь знак”): 

     „Alles Vergängliche 

 Ist nur ein Gleichnis” 

     („Všechno minulé 

 Je jen stejnost”),
390

  

Přičemž rýmové verše 

     „Das Unzulängliche, 

      Hier wird’s Ereignis”  

 („Nedostatečné 

 Se zde stává událostí”),
391
  

Ironický smysl tohoto citátu vyplývá z kontextu řeči starosty. 

Srv. poznámku k II/74-118. – Také „ибо не важно -/что – (..) – 

a важно – как” cituje Faust II, srovnej Homunculus‘, ironická 

replika k Wagnerovi: 

     „Enfalte du die alte Pergamente, 

      Nach Vorschrift sammle Lebenselemente 

      Und füge sie mit Vorsocht eins ans andre. 

      Das Was bedenke, mehr bedenke Wie” , 

 („Rozviň staré pergameny, 

 Podle předpisu sesbírej životní prvky 

 A přidávej je opatrně k sobě. 

 Uvaž co, víc uvaž jak”),
392
  

A především – odhalující se – Mefisto: 

  „Man fragt ums Was, und nicht ums Wie”  

                                                 
390 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 364. 
391 Tamtéž, 364. 
392 Tamtéž, 214. 
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      („Člověk se ptá co, a ne jak”).
393

 

 

V/529-531 – Řeč krysaře je zde v kontrastu k V/507 a evokuje 

následující úryvek z Faust II („Witläufiger Saal”(„Rozlehlý 

sál): 

„Herold. Sag von dir selber auch das Was und Wie. 

 Knabe Lenker. Bin die Verschwendung, bin die Poesie; 

           Bin der Poet, der sicch vollendet, 

           Wen er sein eigenst Gut verschwendet”  

(„Harold. Řekni o sobě samém také Co a Jak. 

Chlapec Lenker.  Jsem marnotratost, jsem poezie; 

       Jsem poeta, který (asi) skončí, 

       Když jeho vlastní majetek zmizí”)
394
  

Tento úryvek nejlépe znázorňuje, že Goethův citát v Krysaři 

může fungovat jako satirický prostředek, ale zároveň může 

vyjadřovat i esteticko-etickou normu. 

 

V/532-540 – Tento obraz „nenáviditele ohledů” se stal už před 

Krysařem u Cvětajevové smyslným obrazem umělce či básníka. 

V cyklu Mуза (červen 1916), jenž věnovala Cvětajevová své 

vrstevnici A. Achmatovové charakterizovala její tvorbu v No.7 

následujícími slovy: 

 «Ты, срывающая покров 

     С катафальков и с колыбелей».
395
 

V dopise z 11. dubna 1911 adresovanému M. Vološinovi 

vztahovala tato slova již sama na sebe: «Мои глаза и руки как 

бы невольно срывают покровы – такие блестящие! – со всего. 

 «Что позолочено – сотрется, 

 Свиная кожа остается!»» 

(Tyto verše cituje Cvětajevová z H. Ch. Andersen pohádky „Das 

alte Haus” („Starý dům”): „Vergoldung vergeht,/Aber 

                                                 
393 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 337. 
394 Tamtéž, 137. 
395 М.Цветаева: Стихотворения и поэмы в пяти томах, состовление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1980-1990, 235. 
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Schweinsleder besteht!”  („Pozlacení pomine,/Ale prasečí kůže 

zůstává!”).
396
 

 

V/545 – Metafora „когда станут льды” cituje Pasternakovu 

báseň, napsanou v roce 1923, kterou uvedl ve svém prvním textu 

v časopise ЛЕФ (No.1, 1924) a jíž věnoval Anastázii 

Cvětajevové, Высокая болезнь: 

 «Мы были музыкой во льду. 

 Я говорю про всю среду, 

 С которой я имел в виду 

 Сойти со сцены, и сойду. 

 Здесь места нет стыду».
397
 

Jak L. Flejšman uvádí, jedním ze synonym k „высокая болезнь” 

se jeví spojení „музыка во льду” («Мне стыдно и день ото дня 

стыдней,/Что в век таких теней/Высокая одна болезнь/Еще 

зовется песнь»).
398
; 

Pojem „лед”, jenž je jedním z Pasternakových hlavních 

motivů v této době, zde L. Flejšman dále rozvíjí. Výrazy 

spojené se zimou jako např. „зима, вьюга, холод” působí v této 

době jako synonyma pro dávnou historii a zároveň i pro 

porevoluční roky hladu a bídy.
399
  

V pramenech datovaných do roku 1925 neexistuje žádný 

doklad o tom, že by se Cvětajevová s Pasternakovou básní 

Высокая болезнь setkala. Až teprve v dopise ze 6. července 

1935 N. S. Tichonovovi tuto báseň cituje.
400
 Přesto lze 

předpokládat, že ji autorka znala již dříve. Pro tuto domněnku 

svědčí zejména fakta, že báseň byla věnována její sestře 

Anastázii a že v době její publikace Cvětajevová udržovala 

s Pasternakem velmi čilý korespondenční styk. Nepřímým 

dokladem, že tuto báseň Cvětajevová znala, je báseň Расщелина 

                                                 
396 Srv. М. Цветаева: Письма к M.A.Волошину, публикация В.П.Купченко, 

Ежегодник рукописного отдела пушкинского дома на 1975 год, Л. 1977, 165. 
397 Б. Пастернак: Собрание сочинений, под ред. Г. П. Струве и Б. А. 

Филиппова, Ann Arbor 1961, т.I, 267. 
398 Tamtéž, 264. 
399 Srv. Л. Флейшман: Пастернак в двадцатые годы, München 1981, 32. 
400 Srv. publikaci С. Полянина: M. Cvetaeva. Studien und Materialen, Wiener 

Slawistischer Almanach, Sonderband 3(1981), 210. 
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(17. června 1923), jež využívá metafor spojených s výrazem 

„лед” jako např. „расщелину ледяную”, „ледяная прорезь”, „льды 

к своим мертвецам ревнивый”, „расщелины ледниковый синь”.
401

 

K metaforám slova „лед” se později Cvětajevová vrací 

ještě ve své eseji Поэты с историей и поэты без истории 

(1933),
402
 kde cituje Pasternakovu báseň Вечерело. Повсюду 

ретиво... (1931): 

 «Наименее живое в природе – ледники – явленый им в образе 

бессмертных (живых) душ: 

 «Как усопших представшие души 

 Были все ледники налицо»». 

V roce 1928 vychází druhá verze básně Высокая болезнь, 

z níž je patrno, že na Pasternaka měl Krysař vliv především 

v rytmice a v tématu básně spojeném s hudbou.
403
: 

 «Мы были музыкою мысли, 

 Наружно сохранившей ход, 

 Но в стужу превращавшей в лед 

 Заслякоченный черный ход».
404

 

 

V/566 – Zde náhle Cvětajevová uvádí motiv lodi, který obecně 

čtenáře odkazuje na konec kap. VI, a zároveň cituje bukolický 

úvod k milostné scéně Faust – Helena, „Am unteren Peneios” 

(„Na spodním Peneiosu”), z Faust II: 

      „Rege dich, du Schilfgeflüster! 

       Hauche leise, Rohrgeschwister 

       Säuselt, leichte Weidensträuche, 

       Lipselt, Pappelzitterzweige, 

       Unterbrochnen Träumen zu!”  

 („Hni se, rákosový šepote! 

 Dýchej potichu, sourozenče rákosu! 

                                                 
401 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 241-242. 
402 Ruski arhiv XXVI/XXVII, Belgrad 1934. 
403 Srv. Pasternakovy dopisy Cvětajevové ze 14. června 1926, Вопросы 

литературы 4 (1978), 272-276, a z 2. července 1926 ve: М. Цветаевва: 

Стихотворения и поэмы, Л. 1979, 556. 
404 Б. Пастернак: Собрание сочинений, под ред. Г. П. Струве и Б. А. 

Филиппова, Ann Arbor 1961, т.I, 268. 



 316 

 Ševelte, keře na louce, 

 Šelestěte, větvičky osiky, 

 Přerušené sny pryč!”
405
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
405 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 222; srv. také 

tamtéž, 287: „Eurotas‘ Schilfgeflüster” („rákosový šepot”). 
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VI. KAPITOLA Детский рай / Dětský ráj  

 

 
VI/1 – Srv. tuto rytmicko-syntaktickou strukturu v naprosto 

jiném sémantickém kontextu v básni Перекоп: 

 «Кресток бел, серпок ал. 

 Перекоп – перевал – ».
406
 

 

VI/3,6 – Tato „melismatická” slova, se vyskytují zejména 

v ruském folklóru či v dětské poezii. Využití tohoto jevu je 

patrné již v autorčině poemě Молодец (1922): 

 «Про тебя – колокол меден 

 Едем! Едем! Едем! Едем! 

 Про тебя баловень, баловень блуден! 

 Будем! Будем! Будем! Будем!»
407
 

V kap. VI Krysaře se vyskytují tato slova ve dvou 

variacích: zaprvé je základní slovo opakováno ve zkrácené 

formě, čímž je dosaženo zvláštního zvukového efektu doznívání 

(VI/9: „Разрывай-рывай глаза!”), a zadruhé dochází k opakování 

základního slova za pomocí vnitřního rýmu (VI/37: „-Oтосплюсь 

– просплюсь – просплюсь... ”). Tato melismatická opakování se 

vyskytují opět v básni Перекоп: 

 «- Ой, долго ли? Oй, скоро ли? 

 Нудá, нудá, нудá. 

 Все вялено, все солоно: 

 Земля, вода, еда»; 

 «Позевывай...постреливай... 

 K кoнцу – к концу – к концу... 

 Что пили вы? Что ели вы? 

 Камсу! камсу! камсу!»
408

 

Podobná melismatická slova se vyskytují i v poemě Двенадцать 

(1918) A. Bloka: 

 «Кругом – огни, огни, огни... 

                                                 
406 M. Цветаева: Лебединый стан. Перекоп, Paris 1971, 85. 
407 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 367. 
408 M. Цветаева: Лебединый стан. Перекоп, Paris 1971, 81. 
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 Oплечь – ружейные ремни».
409
 

v jeho básni Скифы (1918): 

 «Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы».
410

 

a ve sboru Tatarů z básně На поле Куликовом. Текст для кантаты 

(1919): 

 «И жар костров 

 В разгар пиров – 

И дальний зов – на бой – на бой – рази врагов! 

 

В лязге сабель, в ржанье коней, в блеске брони  

За сраженным, за сметенным – в погоню, в погоню, в погоню!».
411

 

V kap. VI je ale především citována báseň z klíčové 

Pasternakovy básnické sbírky Сестра моя жизнь (1922):  

 «Наяву ли все? Время ли разгуливать? 

 Лучше вечно спать, спать, спать, спать  

 И не видеть снов».
412

  

 

VI/17-33 – Hra se slovy „готы” a „гунны”, „гунны” a „галлы” 

evokuje návrat ke kap. IV a zároveň také vytváří paralelu 

s básní V. Brjusova Грядущие гунны (1904/1905), která staví do 

protikladu téma revoluce a básnická díla s básníky, což je 

možné opět srvonat s Kitěžskou tématikou u Cvětajevové o 

trvání podzemní říše: 

 «Сложите книги кострами, 

 Пляшите в их радостном свете, 

 Творите мерзость во храме, - 

 Вы во всем неповинны, как дети! 

 

 A мы, мудрецы и поэты, 

 Хрaнители тайны и веры, 

 Унесем зажженные светы 

 В катакомбы, в пустыни, в пещеры».
413
“ 

                                                 
409 Srv. A. Блок: Собрание сочинений в восьми томах, M.-Л.1960, т. III, 350. 
410 Tamtéž, 360. 
411 Tamtéž, 374. 
412 Б. Пастернак: Собрание сочинений, под ред. Г. П. Струве и Б. А. 

Филиппова, Ann Arbor 1961, т.I, 268. 
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K tomuto tématu je možné citovat i dopis V. Brjusovova A. 

Šesterkynovi z 11. listopadu 1905: «Буду поэтом и при терорре, 

и в те дни, когда будут разбивать музеи и жечь книги, - это 

будет неизбежно. Революция красива и как историческое явление 

величественна, но плохо жить в ней бедным поэтам. Они – не 

нужны».
414
 

Další souvislost lze nalézt i v básni Зангези (1922) V. 

Chlebnikova: 

 «Волны народов одна за другой  

 Катились на запад 

 Готы и гунны с ними татары 

 Через дважды одиннадцатой три  

 Сказала востоку ни шагу».
415
 

 

VI/34-37 – Cvětajevová zde cituje lyrickou situaci, jíž 

uplatnila v poemě Молодец (1922): 

 «Спит двор, спит и дом 

 Спит дым над бугром, 

 Спит пес, спит и гусь: 

   - Марусь, а Марусь!».
416
 

 

VI/38 – Jako si děti ještě pletou v polospánku dějinná fakta 

či měrné jednotky, začíná zde dítě v opačném sledu hláskovat 

abecedu („буки” a „aз” jsou staroruská jména hlásek). 

 

VI/42-55 – Všednost („быт”) vyzvánějícího budíku (srv. již 

s VI/2 a 8) je pro Cvětajevovou symbolem nudy a zároveň opakem 

k flétně = „поэзия”. Čas a slova, která tento pojem 

připomínají jako „мыканье”, „тиканье” a „маятник”, jsou pro 

Cvětajevovou negativními pojmy evokujícími všednost 

každodennosti, jak dokládá dopis z 25.listopadu 1924 O. E. 

Kolbasinové-Černovové: 

                                                                                                                                                         
413 В. Брюсов: Стихотворения и поэмы, Л. 1961, 278. 
414 Tamtéž, 779. 
415 В. Хлебников: Зангези, Москва, 21. 
416 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 299. 
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 «О моей жизни. (...) Мыканье между пятью – шестью 

неодушевленными предметами – не маята маятника, ибо я не 

предмет, a нечто резко-одушевленное, именно – мыканье, тиканье 

чего-то большого и громоздкого (...), в быту 

неорганизованного, между острыми (...) мелочами быта».
417
 

K této tématice se vrací i v dalším dopise určeném stejné 

adresátce z 8. ledna 1925: «Я – между плитой (вода для стирки) 

и письменным столом, как сомнамбула, как мыслящий маятник. Эта 

зима – наиглушайшая в моей жизни».
418
  

Jediná poznámka ke kap. VI v pracovním sešitě Cvětajevové zní: 

 «Кто разобьет будильник и освободит нас от времени?».
419
 

(Což odkazuje na paralelu s kap. IV (srv. IV/438-442) a 

kap.VI. Téma „будильник” zde vyjadřuje bezcílný, na věčnost 

stejný, odosobněný pohyb, autorka se k němu vrací ještě i ve 

své eseji Поэт и время (1932): «С бегущим можно бежать, но 

если ты узнаешь, что он никуда не бежит, всегда бежит, бежит 

потому что бежит, бежит для того чтобы бежать. Что это бег 

самоцель, либо – что еще хуже – бегство от самого себя».
420
 

Budík vyjadřuje také určitou pravidelnost, řád, kterým  

Cvětajevová celý život opovrhovala. 

 

VI/53 Je kvůli v souvislosti s tématem „будильник” přeloženo 

volně (doslova znamená „грохнуть” „hodit na zem”). Autorka zde 

cituje první báseň Будильник z oddílu Трилистник обреченности 

ze sbírky básní I. Anněnského Кипарисовый ларец (1906), která 

v rukopise nesla název Счетчик муки: 

 «Обручена рассвету 

 Печаль ее рулад... 

 Как я игрушку эту 

 Не слышать был бы рад... 

                                                 
417 М. Цветаева: Неизданные письма, под редакцией Г. И Н. Струве, Париж  

1972, 89. 
418 Tamtéž, 113. 
419 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 773. 
420 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 379;(větná konstrukce zůstává 

typicky neúplná!) 
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  (...) 

 Цеплялась за гвоздочки, 

 Весь из бессвязных фраз, 

 Напрасно ищет точки 

 Томительный рассказ, 

 

 O чем-то недоборе 

 Косноязычный бред... 

 Докучный лепет горя  

 Ненаступивших лет».
421
 

K autorčině chápání Annenského srv. pozn. k V/261-298. 

 

VI/56-64 – K „Нынче – в школу,/Завтра – в контору” srv. 

sémanticky pasáže z eseje Кедр (1923) citující Gogola: 

 «Чиновничество! Какое же жуткое слово. Какая – от Акакия 

Акакиевича до министра его же ведомства – вычеркнутость из 

живых. Чиновник – и сразу кладбище с его шестью разрядами. 

Некое постоянное зарывание в землю: чем выше, тем глубже»;
422
 

a také dopis z 19. července 1933 V. Chodasevičovi u 

příležitosti zahájení školní docházky syna Georgije: 

 «Как давно я не училась в гимназии! Прыжки с кровати, 

зевки, звонки – даже жуть берет! И главное – на сколько 

лет!»
423

 

„Нынче в школу,/Завтра в могилу... ” připomíná přísloví 

„dnes červený, zítra mrtvý” (heute rot, morgen tot), srv. s 

básní Cvětajevové Маленькая сигарета!... (1919) z cyklu Стихи 

к Сонечке: 

 «Губки красные – что розы: 

 Нынче пышут, завтра вянут».
424

  

 

VI/65-67 – Veršem 65 začínají lákavá volání „flétny” (zde, 

stejně jako v kap. IV, je zvýrazněna magická síla hudby a 

                                                 
421 И. Анненский: Стихотворения и трагедии, Л.1959, 108. 
422 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 157. 
423 Новый журнал 89 (1967), 111. 
424 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 145. 
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postava Krysaře je odosobněna slovem „Флейта”, které je u 

Cvětajevové současně symbolem pro „лирику”, (srv. se zápisky 

z deníku k básni Метель
425
). Působivý způsob všední 

monotónnosti, který tam vyvolávají flétny, vyvolávají obraz 

velikonočního zvonění zvonů, srv. Faust I: 

      „Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, 

       ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben” 

 („A přece, zvyklý na tyto tóny od mládí, 

 Volají mě i teď zpátky do života”)
 426

 

(srv. s následujícími verši: 

      „Wenn aus dem schrecklichen Gewühle 

      Ein süß dtrfnnter Ton mich zog, 

      Den Rest von kindlichem Gefühle 

      Mit Anklang froher Zeit betrog” atd. 

 („Když ze strašlivého pocitu 

 Mě přitáhne sladce známý zvuk, 

 Zbytek dětského pocitu 

 Oklamán náznakem dřívějších časů” etc.).
427
 

Pojem života je v poemě Krysař zmíněn jen sekundárně v 

poetickém významu. 

 

VI/67-68 – Srv s VI/134-137 a s básní V. Chlebnikovova Ладомир 

(1920): 

 «И речи знания в молнийном теле 

 Гласились юношам веселым, 

 Учебники по воздуху летели 

 В училища по селам».
428
  

 

VI/69-70 – Cvětajevová zde cituje lyrickou situaci z jejího 

cyklu Провода, adresovaného Pasternakovi, srv. báseň В час, 

когда мой милый брат... (26. března 1923): 

 «Были слезы – больше глаз.  

                                                 
425 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 779. 
426 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 54. 
427 Tamtéž, 54. 
428 В. Хлебников: Собрание произведений, под общей ред. Ю. Тынянова и Н. 

Степанова, M.-Л. 1928-1933, т.I, 197. 
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   (...) 

 Были взмахи – больше рук. 

 Точно руки – вслед – от плеч!».
429
  

 

VI/78-81 – Tato sloka cituje báseň R. Browninga The Pied Piper 

of Hamelin (1842), jež je jedním z mála pozitivních zpracování 

této pověsti. Stejně jako Cvětajevová chápe R. Browning zánik 

dětí jako přechod do říše opačné pozemskému městu a dává důraz 

na motiv věrnosti slov (“And, whether they pipe us free from 

rats or from mice,/If we’ve promised them aught, let us keep 

our promise!”, Pokud nás osvobodí od potkanů či myší,/ dodržme 

náš slib a dejme mu slíbenou odměnu)
430

; k odchodu dětí srv. 

kapitolu XII: 

 “There was a rustling that seemed like a bustling 

 Of merry crowds justling at pitching and hustling, 

 Small feet were pattering, wooden shoes clattering, 

 Little hands clapping and little tongues chattering, 

 And, like fowls in a farm-yard when barley is scattering, 

 Out came the little children running” 

(Bylo slyšet šustění podobné hemžení 

Skákání, strkání a popichování veselých skupinek 

Jejich malé nožky šlapaly, dřevěné botičky klapaly 

Malé ručičky tleskaly a malé jazýčky štěbetaly 

Jako kuřátka na farmě zobající ječmen 

Vyběhla děťátka ven.)
431

 

Znalost autorky těchto veršů R. Browninga se dá doložit v 

VI/86-89,91 a 93-94 výrazy použitými pro zvuky spěšného 

odchodu dětí. 

 

VI/86,91 – Motivem „ливень”, který je zde metaforou zvuku 

flétny, se opět připomíná Pasternakova sbírka básní Сестра моя 

жизнь (1922) a především báseň Дождь: 

                                                 
429 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 229. 
430 The complete works of Robert Browning. ed. by Ch. Porter and H. A. 

Clarke, New York 1898, vol. IV, 219. 
431 Tamtéž, 216. 
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 «Она со мной. Наигрывай, 

 Лей, смейся, сумрак рви! 

 Топи, теки эпиграфом 

 К такой, как ты, любви! 

  (...) 

   - Ночь в полдень, ливень – гребень eй!  

На щебне, взмок – возьми!»
432

  

Sbírce Сестра моя жизнь a tématu „Пастернак и дождь” 

Cvětajevová věnuje celou kapitolu: 

 «Страстнее трав, зорь, вьюг – возлюбил Пастернак: 

 дождь. (Ну и надождил же он поэту! – вся книга плывет!) 

Но какой не осенний, не мелкий, не дождичек-дождь! Дождь-

джигит, а не дождичек!»;
433
  

a přivádí četná synonyma ke slovu „дождь”, jako např. 

„ливень”, srv. s Pasternakovým hudebním vnímáním „определение 

поэзии”: «Это – с пультов и флейт – Фигарó/Низвергается градом 

на грядку».
434
 

 

VI/121 – K „Эдeм” srv. pozn. k IV/188-191. „Сезам” asociuje 

Koppelbergovu pověst o krysaři Märchenberg (pohádková hora) z 

Příběhu Alibaby a čtyřiceti loupežníků.
435
  

 

VI/122-127 – Srv. se scénou „Vor der Tor” („Přede dveřmi”) 

z Faust I: 

 „Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,  

      Aus Handwerks – und Gewerbesbanden, 

      Aus dem Druck von Giebeln und von Dächern,  

      Aus der Straßen quetschender Enge,  

      Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 

      Sind sie alle ans Licht gebracht.”  

     („Z nízkého domu otupělé pohádky, 

                                                 
432 Б. Пастернак: Собрание сочинений, под ред. Г. П. Струве и Б. А. 

Филиппова, Ann Arbor 1961, т.I, 9. 
433 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 144. 
434 Tamtéž, 22. 
435  Viz: Die Erzählungen aus den tausendundein Nächten, vollst. Dt. Ausgabe 

in 6 Bänden, übertragen von E. Littmann, Wiesbaden 1953, Bd. II, 791-859. 
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 Z tlaku štítů a střech, 

 Z ulic slisované těsnoty, 

 Z kostelů úctyhodné noci 

 Všechny obrali o světlo”)
436
  

Pokud bychom chtěli v překladu dodržet spojení „крышею: 

кровлею”, tak by nejblíže asi bylo Goethovské „štítovat a 

střechovat”. 

 

VI/140-163 – Srv. seřazení replik „procházkáře” ve scéně „Vor 

dem Tor” („Přede dveřmi”) z Faust: 

   „-Warum denn dort hinaus? 

- Wir gehn hinaus aufs Jägerhaus. 

- Wir aber wollen nach der Mühle wandern. 

- Ich rat euch, nach dem Wasserhof zu gehn. 

- Der Weg dorthin ist gar nicht schön. 

- Was tust denn du? 

- Ich gehe mit den andern”. 

 („ - Pročpak tam? 

- Jdeme tam k loveckému domu. 

- Chceme ale jít směrem k mlýnu. 

- Radím vám jít směrem ke dvoru s vodou. 

- Cesta tam není vůbec pěkná. 

- Copak tu děláš? 

- Jdu s ostatními”).
437

 

 

VI/142 – Ke slovu „жар” srv. esej Пушкин и Пугачев (1937): 

«Есть у Блока магическое слово: тайный жар. Слово, при первом 

чтении ожогшее меня узнаванием (...). Слово – ключ к моей душе 

– и всей лирике: 

 «Ты проклянешь в мученьях невозможных  

 Всю жизнь за то, что некогда любить. 

 Но есть ответ в моих словах тревожных: 

 Их тайный жар тебе поможет жить».  

                                                 
436 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, str. 35-36. 
437 Tamtéž, 32. 
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Поможет жить. Нет! И есть – жить».
438
  

 

VI/152 – Myšleno je asi: jít hledat poklad, což je beznadějné, 

protože nebude nalezen. 

 

VI/166-169, 189-191, 212-215, 257 – Zde Cvětajevová zdůrazňuje 

že pro ni materiální svět nemá zvláštní význam, jak dokládá 

opakování myšlenky v kap. VI, srv. její dopis z 30. prosince 

1925 A. Teskové: «Я не люблю жизни как таковой, для меня она 

начинает значить, обретать смысл и вес – только преображенная, 

т.e. – в искусстве. Если бы меня взяли за океан – в рай – и 

запретили писать, я бы отказалась от океана и рая! Мне 

вещьсама по себе не нужна».
439
 

 

VI/184 – Německý výraz („hopp-hopp”) a ruský ekvivalent („ду-

ду”) evokují zvuky dětské mluvy. 

 

VI/204 – Je zde vynechán předmět „тяжесть” (tíha).  

 

VI/207 – Výrazem „Oдной” je zde opět oslovena Gréta (srv. 

v následujícím VI/218 a 295-296). 

 

VI/209 – Myšleny jsou „údaje o datu”, tedy rozdělení času. 

 

VI/212-215 – Slovo „звука” evokuje závěr básně Зангези (1922, 

1929) V. Chlebnikova v 16.kapitole: 

 «Войны даем вам 

 И гибель царств. 

 Мы, дикие звуки, 

 Мы, дикие кони. 

 Приручите нас: 

 Мы понесем вас 

 В другие миры 

                                                 
438 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.II, 292. 
439 М. Цветаева: Письма к A. Тесковой, Прага 1969, 37. 
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 Верные дикому 

 Всаднику  

 Звука»
440
 

Tyto verše vytvářejí kontrast k variacím „рай-город” 

z I/130-162. K označení ráje srv. nesčetná pojmenování 

Cvětajevové v básni Переулочки (1922), která stejně jako 

v kap. VI Krysaře, uvádí ke slovu „рай” další ekvivalenty a 

asociace jako „синь”, „лазорь”, „озеро” či „звон”: 

«Лазорь, лазорь,   «Котел без дна! 

Крутая гора!    Ладонь-глубизна! 

Лазорь, лазорь,   Лазорь, лазорь, 

Вторая земля!    Синь-Озеровна: 

      Ла-зорь!»
441
(НП,269); 

Зорь-Лазаревна,     

Синь-Ладановна,   «Высь-Ястребовна, 

Лазорь – лазорь,   Зубь-Радуговна, 

Прохлада моя!    Глыбь-Яхонтовна: 

Лазорь!»  
442
;    Лазорь! 

 

      Звончей, звоницы-бессонницы, 

      Во весь -oт-звон! 

      Здесь головушки не клонятся: 

      И так взойдем!»
443
 atd. 

 

VI/239-245 – Paralelní situace existuje ve Faust II: 

 „Das Erdentreiben, wie’s auch sei, 

      Ist immer doch nur Plackerei; 

      Dem leben frommt die Welle besser; 

      Dich trägt ins ewige Gewässer 

      Proteus-Delphin”  

     („Zemský shon, tak jak je, 

 je přece jen plahočení; 

                                                 
440 В. Хлебников: Зангези, Москва, 29. 
441 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 269. 
442 Tamtéž, 268. 
443 Tamtéž, 269-270. 
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 Životu prospívá lepší vlna; 

 Nese tě do vod 

 Proteova delfína”).
444
  

Ke klíčovému slovu „вечно” srv. spojitost s Kitěžským tématem 

v prvním nástinu Krysaře a provedení v eseji Герой труда 

(1925): «Единственная примета принадлежности вещи к миру иному 

– ee невозможность – нестерпимость – недопустимость – 

здесь».
445
 

Vztah kapitol III a IV ke kapitole VI objasňuje také 

citát z autorčiny eseje Поэт и время: «Всё дав своему веку и 

краю, еще раз всё дает всем краям и векам. Предельно явив свой 

край и век – беспредельно являет всё, что не-край и не-век: 

навек».
446
  

 

VI/247 – K metafoře „лед” přejaté od Pasternaka srv. pozn. 

k V/545. 

 

VI/252-253. – Cvětajevová zde čerpá ze dvou dříve stvořených 

lyrických situací; srv. její báseň Памяти Т. Ф. Скрябиной, - 

стихи, написанные ей еще при жизни (květen 1921) ze sbírky 

Ремесло, kterou později zařadila v roce 1923 jako poslední 

báseň do cyklu Бессоница; „бессонница” mluví k „подруге”: 

 «Прельстись! 

 Испей! 

 Из всех страстей  

 Страстнейшая, из всех смертей 

 Нежнейшая... Из двух горстей 

 Moих – прельстись! – испей. 

 

 Mир без вести пропал. – В нигде 

 Затопленные берега. 

   - Пей, ласточка моя! – На дне 

                                                 
444 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 251-252. 
445 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 211. 
446 Tamtéž, 369. 
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      Растопленные жемчуга...»
447
  

Písňové „спи-усни, спи-исчезнь” zdůrazňují sloveso „спи!” a 

„жемчугом выйдешь из бездны сей” poukazuje na autorčinu báseň 

Раковина (31. červenec 1923).
448
 

 

VI/260-265 – Srv. s básní Седой – не увидишь,... (15. června 

1921) z autorčiny sbírky Ремесло, kde se vyskytuje kontrastně 

vytvořená lyrickou situaci předesílající kitěžské téma: 

 «(...) и уже по лазурным стремнинам 

 В тот град осиянный,  

 Куда – взять  

 Не смеет дитя 

 Мать».
449
  

 

VI/270 – K dětem vztahující se diminutiva jsou přeložena do 

češtiny jako dětská demunitiva stejně tak jako v 283 a 284. 

 

VI/294-295 – „Чертоги” (Pl.) označuje „palác, komnaty”; 

v singuláru se slovo „чертог” (komnata) však také odvolává na 

motiv svatby, srv. žalm 18,6: «Солнце «выходит как жених из 

брачного чертога своего» (podle Pavlovského; «чертожник» 

znamená i ženich). – Verše 294-295 jsou kontrastně vytvořené 

ke scéně „Grablegung” („uložení do hrobu”) ve Faust II: 

 „Wer hat das Haus so schlecht gebaut,  

              (...) 

      Wer hat den Saal so schlecht versorgt?”  

     („Kdo ten dům tak špatně postavil, 

   (.-.) 

 Kdo se tak špatně postaral o sál?”).
450
 

                                                 
447 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 123; М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 92. 
448 М. Цветаева: Избранные произведения, под редакцией А. Эфрон и А. 

Саакянц, Москва 1965, 250. 
449 М. Цветаева: Несобранные произведения, hrg. von G. Wytrzens, München 

1971, 145. 
450 J. W. Goethe: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1967, Bd. III, 349. 
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Srv. interpretaci Cvětajevové v eseji Герой труда (1925): «А 

нет ли у тебя, читатель, чувства, что где-то – в царстве 

несравненно просторнейшем Веймарского – совершается – третья 

часть?».
451

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
451 М.Цветаева: Избранная проза в двух томах, составление и подготовка 

текста А. Сумеркина, New York 1979, т.I, 179. 
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VII. ZÁVĚR 

 
Ruská básnířka Marina Ivanovna Cvětajevová (1892 – 1941) 

je jednou z nejzajímavějších světových autorek první poloviny 

20. století. Přesto je její tvorba známa jen užšímu okruhu 

znalců literatury. Těžištěm jejího umění se jeví zejména 

poezie. Vrcholná díla Cvětajevové, mezi něž patří zejména 

Poéma hory, Poéma konce a Krysař, vznikala v době její 

emigrace v Čechách a ve Francii.  

Marina Cvětajevová byla velice složitou osobností s velmi 

uceleným vzděláním a širokým společensko-kulturním rozhledem, 

což se projevuje v její tvorbě, která je vysoce náročná jak 

pro překladatele, tak i pro čtenáře.  

Její dílo je charakteristické svou subjektivností a 

individuálností. Cvětajevová není důležitou literární postavou 

jen pro své dílo básnické, ale velice jsou ceněny i její 

literárně kritické eseje, v nichž analyzuje díla svých 

předchůdců i současníků v kontextu své doby. V neposlední řadě 

je zajímavá i její korespondence s takovými básníky jakými 

byli: B. Pasternak, R. M. Rilke či V. Majakovskij. Dalším 

velmi ceněným zdrojem autorčiných postojů a reflexi jsou její 

deníkové zápisy, které opět poskytuji velmi neobvyklý, osobitý 

a nadčasový pohled na postavení básníka a roli umění ve 

společnosti.   

Pro svou rigorózní práci jsem si vybral poému Krysař 

(Крысолов), jež mě zaujala z několika důvodů. Zaprvé je toto 

dílo spojeno s Prahou a autorčiným pobytem v českém prostředí. 

Zadruhé mě zaujal fakt, že zatím neexistuje žádný překlad této 

poémy do českého jazyka. Postupným studiem nových materiálů 

jsem zjistil, že tato poéma byla přeložena do německého, 

anglického, italského a švédského jazyka. I to je důkazem, že 

poéma Krysař zůstává čtenářům takřka neznámou.  

Práce na překladu nebyla vůbec jednoduchá, vzhledem ke 

složitosti díla a bohatosti jazyka Cvětajevové. Postupem času 

jsem narážel na problémy spojené se záběrem autorčiných 

myšlenek a asociací, které čtenáře odkazuji na mnohá literární 
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díla jejích vrstevníků, ale i předchůdců. Autorka velice často 

cituje i vlastní díla a další prameny jako je např. Bible. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl opatřit svůj překlad 

širším komentářem, který by ulehčil četbu jak rodilým mluvčím, 

tak hlavně lidem, který ruský jazyk neovládají dokonale.  

Snažil jsem se zaměřit nejen na literární spojitosti, ale 

i na zvláštnosti lexikální, gramatické, fonetické a  kulturně–

historické. Navíc jsem dvou práci doplnil i přehledem dosud 

existujících literárních děl, která se zabývají podobnou 

tématikou, a jejich vztahem k poémě Cvětajevové.  

V komentáři se pokouším seznámit čtenáře i podrobnějším 

pohledem autorky na základní pojmy, které se vyskytuji téměř 

ve všech jejích dílech jak básnických, tak i prozaických, jako 

jsou např. definice umění, bytí, existence, individuality atd. 

Snažil jsem se o co nejvěrnější překlad díla, ale mnohá 

místa jsou neobvyklá a myšlenkově obsažná, že je nelze 

přeložit jedním výrazem. Práci mi ztěžoval i fakt, že český 

jazyk není mým rodným jazykem, a tudíž bylo hledání vhodných 

ekvivalentů, např. v rovině archaizmů, pro mne velmi obtížné. 

Myslím, že má práce nepodává jen velmi podrobný přehled 

všech aspektů, které se v díle vyskytuji, ale seznamuje 

pozorného čtenáře i s velmi osobitým pohledem na další 

literární díla, jako jsou např. Goethův Faust, sbírky 

Pasternaka, Chlebnikova, Majakovského a dalších.   

Jak už bylo řečeno, poéma Krysař patří mezi mistrovská 

díla básnířky, jež byla schopná i přes svůj velmi pohnutý 

životní osud naplnit své poslání a obohatit světovou 

literaturu.       

         

 

 

 

 

 



 333 

VIII. РЕЗЮМЕ 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) принадлежит к 

величайшим представителям русской литературы первой половины 

двадцатого века. Как многие произведения литературы, 

написанные после 1917 года, ее поэма Крысолов оставалась 

неизвестной для широкого читателя в России по многие 

десятилетия.  

Цветаева создавала поэму Крысолов во время эмиграции в 

Чехословакии и Франции в середине двадцатых годов. Используя 

историю Крысолова из Гамельна, она противопоставляет Искусство 

свету обывателей и иронизирует над непоколебимым укладом 

гаммельнского быта.  

Даже для такого новатора в литературе, каким была Марина 

Цветаева, Крысолов выделяется совершенно новым творческим 

подходом в использовании разнообразных поэтических средств. В 

поэме блестяще сочетаются взрывчатость звуков, разнообразие 

голосов, и абсолютное господство ритма.  

Крысолов – торжество романтической иронии Цветаевой. 

Авторская ирония играет здесь своей поэтической силой в 

приемах макаронического стиля, травестирования общих мест, 

свободного нарушения хода повествования. Это размывает границу 

между игрой слов и выражением кровного убеждения, свивает 

причудливый танец, провоцируя принять действительное за 

желаемое, убеждение за заблуждение, утверждая единственный 

незыблимый принцип романтической иронии – относительность 

всего и вся. Однако в верности этому принципу у Цветаевой есть 

одно ограничение: относительно все, кроме Лирики-Музыки.  

Поэзия Цветаевой требует очень вдумчивого отношения, 

читатель в понимании поэтессы – соавтор в творчестве, спутник 

в преодолении вершин искусства, партнер в споре автора с самим 

собой, с прошлым и настоящим, с мечтой и надеждой, и, наконец, 

внимательным слушателем.  

Литература Марины Цветаевой с годами становится все 

нужнее и все значительнее, обогащая литературное и культурное 

наследие всего мира.   
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RÉSUMÉ  

Marina Tsvetaeva (1892-1941) is recognized as one of the 

greatest Russian poets. Her favorite themes were expressions 

of an assertion of subjectivism which has been common in 

literatures since the industrial revolution: the idea of self-

creation through rebellion against given conceptions of 

reality.  Like much of the most original Russian literature 

written since 1917, however, her narrative poem The Ratcatcher 

/The Pied Piper/ (Крысолов) remained unpublished in Russia for 

some decades.  

Tsvetaeva wrote this extraordinary work, which she 

subtitled ‘a lyrical satire’, in Czechoslovakia and France in 

the mid-1920s.  Using the story known to us as ‘The Pied Piper 

of Hamelin’, she pits Art against philistinism in a critique 

of general search for material prosperity.  At the end the 

Piper, who stands for the magical power of Art, takes a 

terrible toll on the children of the town of Hamelin – neat, 

comfortable, hypocritical and reluctant to pay its debts.  

Even for the innovative Tsvetaeva, this is quite a new 

kind of writing – an explosion of clashing sounds, voices and 

rhythms, fuelled by anger and bitter sarcasm. 

Tsvetaeva’s verse is rich in such features as conspicuous 

enjambement, abrupt self-interruption, exclamation and 

ellipsis, and it has great rhetorical diversity.  The powerful 

rhythms are usually the first thing to make an impact on the 

readers, followed by the unexpected imagery and the tense, 

knotty complexity of much of the syntax. 

The great attention to detail evidenced by her work was 

felt by Tsvetaeva to be quite consistent with her idea of the 

poet as a dreamer who may create more than he plans to, 

because he is almost ‘possessed’ when writing: it could be 

claimed that many of Tsvetaeva’s ‘devices’ were part of her 

verbal thinking.  

She makes nothing easy, but requires her reader to be her 

equal, whether as co-mountaineer, or sparring partner, or 

simply strenuous listener. 
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