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Abstrakt 

 

   Bakalářská diplomová práce se věnuje životě a dílu Karla Čížka 

intelektuála a umělce českého původu a italského vzdělání, jenž žil v Řecku. 

Sestává z kapitol shrnujících jeho biografii, letmý popis prostředí a literární 

scény města Soluně v první polovině 20. století. Dále je uvedeno jeho literární 

dílo, překladatelskou, uměleckou a výtvarně kritickou tvorbu. Důležitým 

aspektem práce je korespondence mezi ÚŘLS FF UK a Karlem Čížkem ohledně 

oboru novořečtiny a rad k překladům. 

 

   The bachelor thesis is devoted to the life and the works of Karel 

Cizek, an intellectual of Czech descent, with Italian education, who lived in 

Greece. It contains chapters addressing his biography, a short description of the 

history of the city Salonica and the literary scene of the city in the first half of 

20th century, and a summary of his literary and artistic work as well as his 

translations and artwork critiques. An important aspect of this thesis is the 

correspondence between the Institute of Greek and Latin Studies of the Faculty 

of Arts at Charles University and Karel Cizek, dealing with subjects having to 

do with the major of Modern Greek Philology as well as with advice for 

translation. 
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Úvod 

 

   Uvedení do tématu 
 

   Musím se na počátku přiznat, že zkušenosti získané při 

vypracování práce přesáhly zdaleka má očekávání, a to hned z 

několika důvodů: 

   Získala jsem obdiv ke Karlu Čížkovi hlavně jako ke 

grafikovi a malíři. Poprvé jsem se o něm dozvěděla v roce 2015, kdy 

nám o něm pan doktor Tsivos promítl na hodině Agathonikiadisův 

dokumentární film.
1
 Dále mne hned na první pohled zaujal, takže jsem 

se rozhodla jeho osobnosti porozumět. Prozkoumat, jak se mu dařilo 

vytvořit kulturní most mezi českou a řeckou tradicí, jakou v tom všem 

hrálo roli jeho italské vzdělání a život v kosmopolitní Soluni.
2
  

   Proto jsem si v roce 2015 zvolila ke zpracování nabízené 

téma pod názvem: „Karolos Tsizek – intelektuál na rozhraní tří 

kultur” pod vedením pana doktora K. Tsivose. 

 

   Karolos Tsizek 
 

   Hned na tomto místě učiním vsuvku. Potřebuji vysvětlit 

důvod, proč v názvu své práce mám pojmenování Karolos Tsizek, v 

podobě řeckého znění jeho českého jména, a proč ho v ní záměrně 

nepoužívám. 

    Zpočátku jsem nad tím moc nepřemýšlela, ale když jsem se 

setkala se všemi zmínkami o jeho pátrání po své identitě a poté, co 

jsem dostala přístup do jeho archivu a osobní korespondence, 

pochopila jsem, že to pro něj bylo naprosto zásadní. Jmenoval se 

Karel Čížek, rodiče pocházeli z Volyně a lpěl na svém českém původu 

i po četných desetiletích strávených v zahraničí. Své dopisy v řečtině, 

kde v závěru píše své jméno a bez výjimky posílá své krajanské 

pozdravy (přílohy č. 1 a 2), vždy zakončoval perem psaným podpisem 

                                                 
1
 Dokumentární film: „Soluňský Čížek”, ČT 2008, scénář a režie G. Agathonikiadis 

2
 Kostas Tsivos: „Karolos Tsizek, náš Soluňský krajan” PLAV, 

<http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm> navštíveno dne 8.6.2016 

http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm
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v českém znění (podobně to je i v mnoha dopisech z archivu, které zde 

nepublikuji).  

   Vedla mě k tomu ještě jedna věc. Ve veškerých 

cizojazyčných odkazech psaných latinkou (italských, anglických, 

německých) stojí výhradně tvar Karel Cizek
3
. Z těchto souvislostí 

jsem pochopila, jak moc si přál co nejvíce si zachovat českou identitu. 

   Nakonec jsem si ještě všimla, jak v těch životopisech a 

článcích psaných o něm v angličtině, které mu byly posílány ke 

kontrole před vydáním, poctivě proškrtával Karolos Tsizek a 

opravoval na Karel Čížek.
4
 Tato poslední věc mě utvrdila v tomto 

rozhodnutí se o něm zmiňovat výhradně jako o Karlu Čížkovi.   

                                                 
3
 Uvádím zde příklad německého vydání „Gemälde - Ausstellung. Karel Cizek, Panos 

Papanakos, Fonis Zoglopitis, Jorgos Anastasiadis” OLIVENBAUM FEINKOST GmbH 

GALERIE, 1989 

4
 ELIA–MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-14.12.2017 
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1. Průběh bádání v Soluni a vývoj struktury práce 

 

  1.1. Zásadní zjištění a význam práce pro ÚŘLS 
 

 

   V létě letošního roku jsem měla příležitost pohybovat se v 

Čížkově městě, zjistit, kde bývala literárním kruhům známá 

Pentzikisova lékárna. V průběhu války se tam horlivě pracovalo na 

překladech cizojazyčné literatury a hned po ní na vydávání jednoho z 

historicky významných literárních časopisů v Řecku, Κοχλίας 

(Kochlias).
5
  

   Díky tomu jsem se poznala s jeho čtenáři i přáteli, měla jsem 

příležitost získat rozhovor s paní Margaritou Kalafati, odbornou 

pracovnicí ΕLIA–MIET Thessaloniki,
6
 která mi také společně s 

vedoucím, panem Jiorgosem Kumaridisem, zajistila přístup do 

archivu. Poštěstilo se mi tak částečně propojit a osvětlit některé 

stránky jeho komplikované a mnohostranné osobnosti. 

   Čím hlouběji jsem se dostávala do tematiky, čím více jsem 

se setkávala s různými aspekty a narážela na různá úskalí, tím více se 

ukazovalo, že zvolené zadání jednoznačně přesahuje možnost 

zpracovat vše v pouhé bakalářské práci. 
7
 

   Rozsáhlá bibliografie, interdisciplinarita na pomezí literární 

kritiky zároveň ve třech různých jazycích, potřeba znalosti dějin a 

specifické demografie Soluně – hlavní inspirace pro autorovu tvorbu – 

představuje složitý komplex podnětů. K tomu přichází potřeba 

současně pochopit etická pravidla překladatelství a umělecké kritiky, 

                                                 
5
 Κώστας Κουρούδης: «Το περιοδικό ¨Κοχλίας¨» ΜΠΙΛΙΕΤΟ, Παιανία 1997 

6
 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 

Τραπέζης στην Θεσσαλονίκη v překladu Řecký historický a literární archiv 

Vzdělávacího ústavu Národní banky. 

7
 Znění zadání bakalářské diplomové práce: Karolos Tsizek (Karel Čížek) představuje 

zřejmě nejdůležitějšího intelektuála českého původu, který od dětského věku do své smrti žil 

a tvořil v Soluni. V Řecku je považován za jednoho z představitelů soluňské poválečné 

intelektuální scény. Sám žil na rozhraní tří kultur – české, řecké a italské. Svými překlady z 

češtiny a slovenštiny do řečtiny se zasloužil o popularizaci české a slovenské literatury. 

Bakalářská práce se pokusí shrnout a prezentovat „život a dílo“ Karolose Tsizeka. 
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techniky typografie a organizace vydavatelství, dějin umění a řeckých 

reálií. Nakonec je tu také fakt, že jeho osobní archiv, který po smrti 

daroval ΕLΙΑ–ΜΙΕΤ Thessaloniki (Řeckému literárnímu archivu v 

Soluni), ještě není zdaleka zpracován a v dohledných několika letech 

ještě nebude přístupný veřejnosti.
8
 Při návštěvách ELIA–MIET 

Thessaloniki jsem zjistila, že část archivu se nachází v jejich prostoru 

a část na českém konzulátu v Soluni. Jedná se o 250 krabic různých 

neuspořádaných dokumentů.    

  Náročnost práce vyžaduje konzultovat témata s řadou 

specialistů z různých oborů a nese mnohem více požadavků na 

výzkum, než odpovídá možnostem bakalářské práce. Podařilo se mi 

získat výjimku ke vstupu do archivu s tím, že jsem se zavázala pomoci 

s uspořádáním českých dokumentů. Neexistují však ještě složky a 

pořadová čísla, na které bych mohla ve své práci jednotlivě odkázat. 

   Přesto se pokusím co nejkvalitněji nastínit mnohé z aspektů 

jeho díla, života a osobnosti a tuto práci považuji za otevření 

tematické oblasti česko-řeckých kulturních a literárních vztahů. 

Myslím si, že by bylo velmi vhodné a přirozené se této tematice dále 

věnovat v rámci oboru Novořecké filologie na FF UK. Přestože byl 

Karel Čížek člověkem, který svou činností pomohl k vytvoření 

publikace Dějiny Řecka
9
, který sehnal pro náš ústav knihy a 

encyklopedie, nedošlo k tomu, aby jeho přínos byl dostatečně 

zhodnocen a oceněn. Jedná se tedy podle mne o jakýsi úvod do 

následujícího studia jeho osobnosti a díla, ve kterém by bylo vhodné 

pokračovat. 

   Pro mě se zpočátku stala nejzákladnější motivací skutečnost, 

že mi doktor K. Tsivos poskytl materiály z archivu ÚŘLS. Vyplývá z 

                                                 
8
 Jak se sám Čížek přiznal v rozhovoru s Kostasem Kuridisem „…pracuji, nevyřizuji a ani 

neorganizuji. Co se posledních dvou týká, jsem spíše nepořádný. Nikdy se mi nepodařilo 

uspořádat archiv.” („…δουλεύω και όχι διεκπεραιώνω και ούτε τακτοποιώ. Όσον αφορά τα 

δύο τελαυταία, είμαι μάλλον αμελής. Δεν κατάφερα ποτέ να οργανώσω ένα αρχείο.”) «Το 

περιοδικό Κοχλίας» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΙΛΙΕΤΟ, Παιανία, 1997, σελ. 75 

9
 Růžena Dostálová, Pavel Hradečný, Věra Hrochová, Pavel Oliva, Vladimír Vavřínek, 

Kostas Tsivos: Dějiny Řecka. LIDOVÉ NOVINY, Praha, 2007   
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nich potřeba zjistit víc a pochopit korespondenci a její význam. Jedná 

se o Čížkovy dopisy adresované naší nedávno zesnulé profesorce 

Růženě Dostálové. Naplnilo mě obdivem, když jsem pochopila, že 

ona také hrála svou roli ve zprostředkování české literatury řeckým 

čtenářům a že mu pomáhala v překladech a poskytovala mu mnoho 

cenných informací, kontaktů a rad. Vzhledem k její památce a jejím 

zásluhám na našem ústavu považuji za důležité se věnovat 

vyhodnocení jejich dlouhodobého kontaktu.  

   A právě díky dopisům z Čížkovy strany jsem se rozhodla, že 

se pokusím pro ÚŘLS získat jakékoliv zachované a dostupné 

protějšky korespondence také ze strany profesorky Dostálové, 

abychom si mohli doplnit obrázek o jejich spolupráci.    

   Má snaha trvala dva roky, ale nakonec se dopisy podařilo 

získat díky podpoře Čížkových soluňských příznivců a známých. Ze 

strany ΕLΙΑ–MIET Thessaloniki mi bylo dovoleno jeden z nich 

přiložit do své práce. Této možnosti si velice cením a pro poslední 

kapitolu jsem vybrala ten, který považuji za ukázkový pro jejich vztah 

a spolupráci. 

   V tomto směru jsem také vděčná doktorovi T. Tanulasovi. 

Pan Tanulas je architekt z Ministerstva kultury, Soluňan a milovník 

umění a literatury a při našem setkání ocenil snahu české univerzity 

věnovat se Čížkovu dílu a začal mi aktivně pomáhat se sháněním 

dokumentů a díky němu jsem zjistila, kde se nachází Čížkův archiv. 

Dále jsem dostala od českého konzulátu v Soluni seznam veškeré 

české literatury, kterou Čížek vlastnil, jelikož věřím, že by mohl 

pomoci pro budoucí studium pochopit jeho vkus a znalosti.  

   Mezitím jsem již prostudovala několik výtisků časopisů 

Κοχλίας (Kochlias) a Διαγώνιος (Diagonios), kde sám Čížek 

publikoval své překlady, vyprávění, ale také své grafické práce. Dále 

se mi dostaly do ruky řecké články, katalogy a knížky, ve kterých jsou 

okomentována jeho umělecká díla. S těmito materiály pracuji a 

využívám jich v jednotlivých kapitolách.  

   Nakonec za důležitý moment své snahy považuji možnost 

vést rozhovor se synem a vnukem Karla Čížka, Isidorem a Manosem. 

Oba dva ke mně a k tématu přistupovali vřele, řadu věcí mi objasnili a 
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poskytli mi velmi cenné a zajímavé informace o životě K. Čížka a 

tímto setkáním se psaní práce obohatilo. 

 

  1.2. Konečná struktura práce 
 

 

   Při postupu se několikrát ukázalo, že je nutné navštívit 

soluňský archiv, knihovnu a univerzitu. V průběhu své třetí návštěvy v 

Soluni jsem měla příležitost se projít po galeriích, kde visela Čížkova 

umělecká díla, získat katalogy, pohovořit s jeho synem a vnukem, 

navštívit jeho bývalý byt a pracovnu v Ano Toumba (zde trávil hodně 

času psaním a kreslením), seznámit se s lidmi, kteří ho obdivovali a 

brali jako nedílnou součást řecké intelektuální sféry, a současně jsem 

měla tu čest prostudovat část jeho pozůstalosti a v rámci druhého 

rozhovoru s odbornou pracovnicí ΕΛΙΑ v Soluni a zároveň i jeho 

přítelkyní Margaritou Kalafati jsem si uvědomila řadu důležitých 

vztahů. To mi pomohlo proniknout o něco hlouběji do osobnosti 

člověka, který ačkoliv nikdy v Česku nežil, do konce života se 

považoval za vlastence, miloval českou kulturu a literaturu a 

neopomíjel svůj původ. 

   Také díky studiu části osobní korespondence a poznámek 

jsem se seznámila s jeho představami a láskou k řecké a české kultuře 

a zaujalo mě, jak po obdivuhodně dlouhou dobu vytvářel základní 

pojítko mezi našimi zeměmi, jak si nechával posílat české knížky a 

básnické sbírky a jak sháněl klíč pro co nejlepší výsledné překlady. 

Pochopila jsem, jak moc mu záleželo na tom, aby se v Čechách vědělo 

o jeho úsilí, jak si přál v Praze uskutečnit výstavu svých děl a aby se 

mu dostalo příležitosti navštívit znovu Čechy a jednou na vlastní oči 

vidět Prahu. Zjistila jsem smutnou skutečnost, že kvůli zdravotním a 

finančním problémům se mu dlouho nedařilo si tento sen splnit…
10

 

  Zároveň se ukázalo, jak zásadní význam pro něj měla v posledních 

pětadvaceti letech jeho života komunikace s naším Ústavem, 

konkrétně s paní profesorkou R. Dostálovou a panem doktorem K. 

Tsivosem. 

                                                 
10

 Korespondence, ELIA–MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-14.12.2017 
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   Chtěla bych zdůraznit, že jsem se v Soluni setkala s 

přivětivým přístupem a podporou, kamkoli jsem se obrátila. To mě 

posilnilo ve snaze pokračovat v práci stále hlouběji. Neskrývám, že 

mě to osobně mile překvapilo a potěšilo. 

   Veškeré mé nové poznatky a podněty mě tedy vedou k tomu, 

abych v závěru upozornila na to, že průběh bádání ukazuje, jakým 

způsobem je třeba pozměnit strukturu kapitol, a vynucuje si potřebu 

zakomponovat do bakalářské diplomové práce další důležité prvky a 

dokumenty (dopisy z archivů, fotografie, nové informace z rozhovorů 

a ukázky z jeho výtvarného díla).  

   Z toho vyplývá dělení práce na jednotlivé kapitoly 

následovně: 

 

1. Průběh bádání v Soluni a vývoj struktury práce 

2. Biografie 

3. Prostředí Soluně 

4. Autorovo dílo 

5. Korespondence s ÚŘLS 

 

  Nakonec chci ještě sdělit, že veškeré následující překlady v 

této práci jsou mé vlastní a že jsem zvolila monotónický systém pro 

přepisy citací z řeckých zdrojů (jak monotónicky, tak polytónicky 

psaných), jelikož je to po ustanovení δημοτική (dimotiki) oficiálním 

jazykem řeckého státu také oficiální pravopis řeckého jazyka.  
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2. Biografie 

 

  2.1. Úvod do života a díla 
 

    Karel Čížek představoval výjimečnou osobnost, 

reprezentující českou, slovenskou a italskou literární tvorbu v Řecku 

po dobu velké části dvacátého a počátku jednadvacátého století. Hned 

v úvodu k jeho biografii předkládám rozhodnutí Ústavu italského 

jazyka a filologie Aristotelovy univerzity v Soluni o jmenování K. 

Čížka emeritním profesorem filosofie, neboť výstižně nastiňuje 

rozmanitou osobnost, jeho kulturní a sociální kapitál a význam napříč 

všemi třemi intelektuálními sférami:   

 O Tobě, Karle Čížku, Evropane, intelektuální člověče, 

  prohlásili, pedagogický sbor Ústavu italského jazyka a filologie a její 

předseda Foibos–Vasileios Gikopulos, že jsi věnoval svůj život umění 

a vzdělání, že jsi vykonal bohaté a originální dílo a že jsi harmonicky 

zkombinoval českou, italskou a řeckou vzdělanost,  

 národního ducha s evropským. 

 Z tohoto důvodu se Ústav italského jazyka a filologie rozhodl poctít 

Tebe, malíře, grafika, překladatele, literárního autora, učitele, 

člověka, za všechna léta přítomnosti Tvého tvořivého ducha na naší 

fakultě a v našem městě a prohlásit Tě za emeritního profesora 

filosofie a uděluje Ti veškerá právem stanovená privilegia.  

V Soluni dne 15. května, roku 2000 
11

 

                                                 
11

 Originální znění usnesení, viz. příloha 7, z archivu ÚŘLS:  

„ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΚΑΡΟΛΕ ΤΣΙΖΕΚ, ΕΥΡΩΠΑΙΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ ΑΝΘΡΩΠΕ, ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΠΑΝ 

ΟΤΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΣ ΟΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ 

ΟΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΔΥΑΣΕΣ ΑΡΜΟΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. 

 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΕΣΕΝΑ, 

ΤΟΝ ΖΩΓΡΑΦΟ, ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΣΤΑ, ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ,  

ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΟΥ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙ 

ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΣ ΣΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΑ. 

ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΑΊΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ.” 
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     V těchto srdečných větách lze rozpoznat, jak byl hodnocen 

Čížkův význam pro soluňskou univerzitu a celou tamní intelektuální 

společnost. Předtím, než v následující kapitole rozeberu Čížkovo 

životní dílo, krátce nyní shrnu jeho život. 

 

  2.2 Čížkovo dětství mezi Itálií, Československem a Řeckem 
 

   Čížkův život začal roku 1922 v Brescii, v Itálii, kde se jako 

jediné dítě narodil českým rodičům Františku Čížkovi a Anně Čížkové 

původem z Volyně. F. Čížek vystudoval  odbornou průmyslovou 

školu v Písku a Anna Čížková byla vyučená švadlenou. Do Itálie se 

jeho rodiče dostali díky práci, kterou tam jeho otec získal jako technik 

a mechanik v průmyslové galantérii. Anna pracovala jako osobní 

švadlena místní šlechtičny.
12

 

   Karel znal italštinu díky pobytu v Itálii a česky se naučil od 

rodičů doma.
13

 V roce 1928 otcův zaměstnavatel zbankrotoval. 

Šestiletý Karel se vrátil s matkou do Československa, zatímco jeho 

otec se odebral za prací do Soluně. Tam se uplatnil jako odborný 

průmyslový specialista v továrně zámožných židovských podnikatelů 

bratří Modilianů a v průběhu roku připravil zázemí pro přijetí své 

rodiny. 
14

 

  Během roku 1928 začal Karel chodit do první třídy základní školy 

ve Volyni, avšak mohl tam zůstat jen jeden rok.
15

 V roce 1929 se s 

                                                 
12

 Ντίνος Χριστιανόπουλος: « o ζωγράφος Κάρολος Τσίζεκ» ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, Θεσσαλονίκη, 

19786, Σειρά τέχνης 3, σελ. 5-6 

13
 Dokumentární film: „Soluňský Čížek”, ČT 2008, scénář a režie G. Agathonikiadis. 

Čížek v dokumentu o svém životě vzpomíná na to, že se doma mluvilo jenom česky a že 

rodiče měli dobrou sbírku české literatury v knihovně. 

14
 Kostas Tsivos: „Karolos Tsizek, náš Soluňský krajan” PLAV, 

<http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm> navštíveno dne 8.6.2016 

15
Dokumentární film: „Soluňský Čížek”, ČT 2008, scénář a režie G. Agathonikiadis. 

Vyplývá to ze svědectví českého velvyslance v Řecku Vladimíra Zavázala a tvoří velmi 

zajímavou informaci pro budoucí hodnocení Čížkových překladatelských schopností. Jak se 

později dozvíme, jedná se o jediné vzdělání, kterého se mu dostalo v českém jazyce, což je 

obdivuhodné vzhledem k jeho překladatelské schopnosti. 

http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm
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matkou dostal zpět na jih, do kosmopolitní Soluně. Svého syna zapsali 

Čížkovi do italské školy, aby ho nezatěžovali v tak útlém věku třetím 

jazykem, řečtinou. Později se však ukázalo, že Karel měl nadání na 

jazyky. Naučil se italsky, česky i řecky, od židovských kamarádů 

španělsky a nakonec také rusky, francouzsky a anglicky.
16

 Jeho rodiče 

uměli také španělsky. Všichni se pohybovali především v židovském 

prostředí. Tím se rozvíjely jejich jazykové schopnosti v hebrejštině a 

mohli se zařadit do společenských kruhů sestávajících hlavně ze 

sefardských židů žijících v Soluni.
17

 Na Čížka působily mnohé 

kulturní prvky, přesto ho jeho rodiče vedli doma k české tradici a 

lásce k vlasti a jazyku. Učil se také na housle, jak bylo v Čechách 

zvykem.
18

 

   Ve vzdělání však Karel pokračoval na italských školách a 

poté, co dostudoval italskou základní školu Santorre di Santarosa, 

pokračoval ve studiích na italském akademickém gymnáziu Umberto I 

a na italském institutu Istituto Italiano di Cultura, kde dostudoval v 

roce 1939 a získal také certifikát na výuku italštiny
19

.  

 

  2.3. Dospívání, Kochlias a osobní život 
 

   V průběhu Karlova dospívání rodina Čížkových zakusila 

chudobu v době války, po válce přišli o veškeré své úspory, protože je 

uchovávali v tehdejším Československu.
20

 František byl velmi dobrý 

lovec a dokázal se postarat o to, aby rodina přežila těžké období 

chudoby a hladu za okupace – prý díky jednomu vojákovi z Rakouska, 

který mu dovolil i nadále mít pušku s podmínkou, že ho naučí také 

                                                 
16

 Περικλής Σφυρίδης: Η ζωή και το έργο του Καρόλου Τσίζεκ στο «Κάρολος Τσίζεκ / 7 

Δεκαετίες / Ιστορική αναδρομή στο έργο του» ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ, Θεσσαλονίκη, 2012 

17
 Κάτια Κιλεσοπούλου: «Ο εικαστικός Κάρολος Τσίζεκ (1922–2013)» περ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 

τχ. 161, σελ. 441 

18
 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

19
 Κάτια Κιλεσοπούλου: «Ο εικαστικός Κάρολος Τσίζεκ (1922–2013)» περ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 

τχ. 161, σελ. 441 

20
 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 
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lovit. Karel chodíval s otcem na lov také a později se také rád toulal 

přírodou.
21

 Dlouhé procházky v přírodě v okolí laguny u Zemědělské 

školy se pro něj staly rituálem.
22

 Chodíval tam také stanovat (viz 

příloha č. 6) a díky tomu snad vzniklo mnohem později jedno z 

autobiografických vyprávění, podle kterého je pojmenována jeho 

kniha: Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής (Laguna Zemědělské 

školy).
23

  

   Zde je třeba zdůraznit, že toto období bylo pro Čížkovu 

překladatelskou, ale i grafickou tvorbu jedno z nejvýznamnějších z 

hlediska inspirace a učení se novým věcem od velmi schopných 

malířů, grafiků i literátů. Největším milníkem v jeho životě bylo, že 

měl ve škole jako učitele novořeckého jazyka prozaika Steliose 

Xefludase, jednoho z hlavních představitelů tzv. soluňské školy a 

průkopníka v oblasti řecké literatury, známého hlavně díky využívání 

vnitřního monologu ve svých dílech.
24

 Ten v něm spatřil schopného a 

zvídavého mladíka s intelektuálními sklony.
25

 

   Postaral se o to, aby se Karel v roce 1940 seznámil s 

reprezentanty modernismu a s dalším hlavním představitelem 

soluňské školy, N. Gavriilem Pentzikisem.
26

 V literární skupině 

modernistů, kteří se odvrátili od realismu a čerpali inspiraci z 

evropské literatury, byli také: Jorgos Kitsopulos, Zoi Karelli, Lefteris 

Koniordos, Takis Varvitsiotis, Jorgos Stogianidis, Klitos Kyrou, 

Jorgos Vafopoulos, Jorgos Themelis, Takis Iatru, Tilemachos 

Alaveras, Jorgos Ioannu (ten se později stal i jeho kmotrem).
27

  

                                                 
21

 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

22
 Fotoalbum, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-14.12.2017, 

Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

23
 Κάρολος Τσίζεκ: « Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής» ΚΙΧΛΗ, 2013 

24
 Beaton Roderick: An Introduction to Modern Greek Literature 1821 - 1992. CLAREDON 

PRESS, Oxford, 1994, str. 194 

25
 Κώστας Κουρούδης: «Το περιοδικό ¨Κοχλίας¨» ΜΠΙΛΙΕΤΟ, Παιανία 1997, σελ. 76 

26
 Beaton Roderick: An Introduction to Modern Greek Literature 1821 - 1992. CLAREDON 

PRESS, Oxford, 1994, str. 195 

27
 Κώστας Κουρούδης: «Το περιοδικό ¨Κοχλίας¨» ΜΠΙΛΙΕΤΟ, Παιανία 1997 
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   Všichni tito lidé měli veliký vliv na jeho pozdější 

překladatelskou i literární činnost. Do té chvíle se K. Čížek pohyboval 

hlavně v italském a španělsko–židovském prostředí.
28

 Seznámení s 

malířem a grafikem Jannisem Svoronosem pro něj bylo zásadní. Ten 

ho uvedl do umělecké tvorby malby a grafiky, ve které Čížek později 

obzvlášť vynikal. Grafika se stala pro jeho život stěžejní záležitostí a 

dnes je za ni nejvíce oceňován. První výstavu měl již v roce 1944.
29

 

   Dva roky nato se dostal na Aristotelovu univerzitu v Soluni, 

kde postupně vystudoval mezi lety 1941–1950 obory archeologie a 

historie
30

 a údajně i italský jazyk a literaturu (zatím se mi nepodařilo s 

jistotou potvrdit tuto informaci).
31

 Snažil se přitom pracovat, aby 

podpořil svou rodinu, a tak vedle občasné práce v továrně bratří 

Modilianů byl nějaký čas také žurnalistou v místních novinách Δράση 

(Drasi).
32

 Své pero však již v tomto období propůjčoval 

překladatelským činnostem v rámci pravidelných setkání v 

Pentzikisově lékárně, kdy se poprvé zpracovaly překlady úryvků z děl 

např. Jamese Joyce, Giacoma Leopardiho, Jiřího Wolkera a dalších.
33

  

   Tam se také Karel naučil překládat a psát. Pod přísným 

dohledem Pentzikise, který se ukázal být poctivým, ale také tvrdým 

                                                 
28

 ibidem σελ. 78, 116 

29
 Κάτια Κιλεσοπούλου: «Ο εικαστικός Κάρολος Τσίζεκ (1922-2013)» περ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 

τχ. 161, σελ. 441 

30
 ibidem 

31
 Κάρολος Τσίζεκ: « Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής» ΚΙΧΛΗ, 2013 Zde jsem 

narazila na nejasnost. V knize Karla Čížka je krátké shrnutí jeho života a stojí tam 

„Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία και αργότερα και ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία στο 

ΑΠΘ, […]” (Vystudoval historii a archeologii a později také italský jazyk a literaturu na 

AUTH.) Navíc se Katia Kilesopulou dost podrobně zmiňuje o studiu archeologie a historie, 

ale žádné zmínky o studiu Italského jazyka nebo literatury v jejím textu nejsou. Obor 

italského jazyka a filologie byl ještě navíc založen až v roce 1961, kdy tam rovnou začal 

Karel Čížek vyučovat. (<http://www.itl.auth.gr/1/> navštíveno dne 8. 10. 2017)  

Žádný doklad o studiu italského jazyka a filologie nebyl zatím nalezen ani v archivu ELIA-

MIET Thessaloniki.  

32
 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

33
 Κώστας Κουρούδης: «Το περιοδικό ¨Κοχλίας¨» ΜΠΙΛΙΕΤΟ, Παιανία 1997, σελ 81 

http://www.itl.auth.gr/1/
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učitelem, a také Kitsopulose, vynikajícího spolupracovníka, s nímž 

tvořil Čížek překladatelskou dvojici.
34

 Postarali se o to, aby Karel v 

průběhu svých studií (v komplikovaném poválečném období mezi lety 

1945 až 1948) spolupracoval i na vydávání jednoho velmi 

významného řeckého literárního časopisu pod názvem Κοχλίας 

(Kochlias), kde všichni překládali a vystupovali pod pseudonymy.
35

 

Spolupracoval na překladu vždy v jednom z překladatelských týmů 

(většinou po dvou), které si sami stanovili pro každý překlad, a vždy 

dostával zpětnou vazbu ke své snaze.  

   Karel se přiznává, že díky puntičkářskému Pentzikisovi a 

ostatním literátům si zdokonalil řečtinu a začal vnímat mnoho dalších 

aspektů tohoto jazyka.
36

 Možnost spolupráce s těmito předními 

literáty a překladateli dala Čížkovi schopnost překládat – a tu později 

obratně využil k překladu stovek básní a desítek děl. S Pentzikisem 

měl Čížek blízký vztah, oba dva se rádi procházeli, Pentzikis jako 

malíř uvedl Čížka do byzantského umění a z výpovědi syna Isidora 

jsem se dozvěděla, že se dostali spolu na horu Athos, kde navštívili 

řadu klášterů.
37

  

   Díky těmto kruhům se Čížkovým přítelem stal také 

spisovatel původem z Thrácie, Triadafyllos Pittas. Ten ho seznámil se 

svou neteří Korinnou Pita a do ní se Karel zamiloval. Byla stejně stará 

jako Čížek a měla desetiletého syna už v době, kdy se poznali.
38

 

    Korrina byla podle Isidora velmi vzdělaná a měla 

také umělecké vlohy. Přesto, že již měla desetiletého syna, nebyla 

nikdy vdaná. Její osud byl zpečetěn občanskou válkou. Zamilovala se 

do muže, který pocházel z pravicového prostředí, kdežto ona byla 

zastánkyní levicového smýšlení. Jeden z jejích sourozenců, Stavros 

Pittas, během okupace zahynul, protože se jejich rodina velmi aktivně 

podílela na odboji. Nedokázali si představit, že by se žena z jejich 

                                                 
34

 ibidem, σελ 76 

35
 ibidem σελ 76 

36
 ibidem σελ 95-98 

37
 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

38
 Poznámky, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-14.12.2017 
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rodiny vdala za zastánce οpačného tábora.
39

 Takové rodinné osudy a 

vztahy byly v Řecku po občanské válce běžné.
40

 Kvůli tomu zůstala 

Korinna Pitta svobodná, a když se jí narodil syn, dala mu jméno 

Stavros po svém mrtvém bratrovi. 
41

 

   Čížek byl v těchto souvislostech jako cizinec a zároveň 

vlastně občan východního bloku, politicky nijak neangažovaný, 

vnímán neutrálně. Na jedné straně byl jednoznačně demokrat a 

nepodporoval royalisty a na druhé nebyl tak nadšený z představy 

komunismu,
42

neboť měl informace ze socialistického 

Československa
43 

 

   V tomto životním období se Čížek začal živit jako učitel, 

překladatel a tlumočník italského jazyka (1954–1961).
44

 

   Za těchto okolností se rozhodli v roce 1957 ve svých 

pětatřiceti letech vzít.
45

 Aby tak mohl Čížek učinit, musel se nejdříve 

nechat pokřtít a vstoupit do ortodoxní řecké církve, aniž by ji 

vyznával, tedy hlavně z formálních důvodů.
46

 Pokřtil ho významný 

řecký malíř, spisovatel a archeolog s pseudonymem Jeorjios Ioannu a 

dostal od něj jméno Jeorjios (přál si být spíše pojmenován Stavros, po 

                                                 
39

 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

40
 Mark Mazower, Γιάννης Καστανάρας: «Μετά τον Πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της 

οικογένειας του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943 - 1960» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 2003 

41
 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

42
 Κώστας Κουρούδης: «Το περιοδικό ¨Κοχλίας¨» ΜΠΙΛΙΕΤΟ, Παιανία 1997, σελ 88 

43
 Korespondence, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-14.12.2017 

44
 Περικλής Σφυρίδης: Η ζωή και το έργο του Καρόλου Τσίζεκ στο «Κάρολος Τσίζεκ / 7 

Δεκαετίες / Ιστορική αναδρομή στο έργο του» ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ, Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 10 

45
 Kostas Tsivos: „Karolos Tsizek, náš Soluňský krajan” PLAV, 

<http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm> navštíveno dne 12.12.2016 

46
 Řecký stát v té době jinak neuznával manželství jako právoplatné. Více autobiografických 

informací dává K. Čížek ve svém vyprávění Bez vyznání.  

Κάρολος Τσίζεκ: Αθρησκεία στην «Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής» ΚΙΧΛΗ, σελ. 

93 - 100 

http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm
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manželčině bratrovi, ale nedošlo k tomu).
47

 V roce 1958 začal Čížek 

aktivně vystavovat svá výtvarná díla, v čemž pokračoval až do roku 

1983. Hned po svatbě s Korinnou začal pracovat také jako editor pro 

časopis Διαγώνιος (Diagonios), kde často uveřejňoval své překlady 

českých a italských autorů.
48

 

   S Korinnou měl jednoho vlastního syna, Isidora, který se 

narodil v roce 1959. Ten dostal jméno po jednom z nejbližších 

židovských přátel z Karlova dětství, s nimiž trávil mnoho času ještě 

před jejich odsunem do koncentračních táborů.
49

  

   Podle Isidora byl otec talentovaný a jevil se mu hlavně jako 

perfekcionista. Vždy hledal klíč k správnému vyjádření myšlenky 

anebo k dokonalému rýmu v básních. Prý syna příliš často nechválil 

ani nemotivoval, protože očekával přílišnou dokonalost. Kromě toho 

vzpomíná, jak otec odebíral technické časopisy z Prahy a jak se po 

válce naučil sám zkonstruovat rádio, aby mohl poslouchat 

československé pořady a byl v kontaktu s děním doma.
50

 Byl prý 

velmi zručný a všechno kolem sebe upravoval a kultivoval do 

posledního detailu, přestože jinak byl nepořádný umělec v ohledech 

uspořádání svých knih, papírů a písemností. 
51

 

   Důležité je ještě zmínit se, že v této době, v roce 1961, získal 

Karel Čížek na doporučení jednoho z nejvýznamnějších řeckých 

filologů, Linose Politise, místo lektora na Aristotelově univerzitě v 

                                                 
47

 Kostas Tsivos: „Karolos Tsizek, náš Soluňský krajan” PLAV, 

<http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm> navštíveno dne 

12.12.2016, Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 

48
 Ντίνος Χριστιανόπουλος: «O ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΣΙΖΕΚ. Μισός αιώνας 

φιλίας και συνεργασίας» στο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ, Τεύχος 17/40, Ιούνιος 2012, σελ. 

92-93 

49
 Později zjistil, že se schovali v transportním vagónu projíždějícího vlaku a pod plachtou s 

nákladem je Němci neobjevili. Tak se zachránili, po válce se usadili v Itálii a Čížek se s nimi 

po několika desetiletích sešel v Miláně, když tam měl pracovní cestu přes univerzitu. 

50
 Korespondence, časopisy, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-

14.12.2017. Tyto časopisy se opravdu našly a jsou dnes v českém Konzulátu v Soluni. 

51
 Vlastní vypozorování, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-

14.12.2017. 
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Soluni.
52

 Několik let nato (v r. 1964) požádal o řecké občanství, což 

bylo podmínkou, aby mohl pokračovat v akademické kariéře. Všechny 

jeho pokusy však byly marné. 

    Jeho syn Isidoros si v 80. letech vzal za ženu 

básnířku Marii Tataraki
53

 a žil s ní v Athénách. Čížek má jednoho 

vnuka, Manose. Jak on, tak jeho syn a snacha vytvořili pro Manose 

umělecké prostředí s vysokou estetikou. Stal se z něj filmový režisér. 

Ke Karlovi se velmi hlásí a je pyšný na to, že ocenil jeho práci a 

sledoval jeho tvorbu. 

   Manosova narození se dožila i Korinna. Již v 80. letech však 

začala trpět demencí. Dlouhotrvající nemoc ji provázela až do její 

smrti v roce 1996. V období jejího onemocnění přispíval Čížek svými 

překlady, kritikami a vlastními texty do literárních časopisů 

Εντευκτήριο, Το Τράμ, Παραμιλητό (Entefktirio, To Tram a 

Paramilito).  

   Přes pracovní vytížení se o ni staral sám doma a přitom se 

snažil zajistit živobytí, i přes své vážné zdravotní problémy s 

ledvinami. Často musel mít několik zaměstnání, aby zajistil jak sebe a 

                                                 
52

 Κάτια Κιλεσοπούλου: «Ο εικαστικός Κάρολος Τσίζεκ (1922-2013)»  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τχ. 

161, σελ. 441 

53
 Bohužel, současná řecká ekonomická krize znamená velmi depresivní a 

nebezpečné prostředí pro všechny obyvatele, kteří se s ní musejí potýkat a žít v ní. V 

důsledku této sužující situace, po prvním memorandu roku 2010, se Marie Tataraki 

nedokázala vyrovnat s finančními požadavky a v pocitech beznaděje spáchala 

tragickou sebevraždu. Manos se k této skutečnosti vyjádřil veřejně vlastním 

článkem, kde se snaží ohodnotit svůj postoj vůči matčině brzké smrti. 

<http://www.lifo.gr/team/diagonios/34211> navštíveno dne 10. 12. 2017 

Později jel studovat do Anglie a vyprodukoval také nový film. Jeho největším 

úspěchem je kinematografické dílo s názvem Red City. V něm se nachází mnoho 

úryvků z básní jeho matky a soluňského básníka a rodinného přítele Dinose 

Christianopoulose. Film se promítal v roce 2012 v Soluni v rámci filmového 

festivalu a K. Čížek na něj vnuka doprovázel a dal mu i své uznání. Dnes žije Manos 

v Athénách. Seznámila jsem se s ním náhodou, díky spolupráci na novém filmu 

Tasose Boulmetise 1968, kde měl Manos menší roli. 

http://www.lifo.gr/team/diagonios/34211
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Korinnu, tak také svou nemocnou matku Annu, která ještě v té době 

žila v Soluni. Kvůli tomu často musel mít několik zaměstnání. Přesto 

se mu občas nedařilo finančně situaci zvládnout. Vyplývá to i z jeho 

dopisů řeckému ministerstvu kultury a českému velvyslanectví, na 

které se obracel s žádostí o malou finanční podporu pro sebe nebo pro 

svou nemocnou matku
54

. Pečoval o ni, pravidelně ji navštěvoval a 

povídal si s ní česky. Několik desetiletí po smrti svého manžela 

Františka dokonala svůj život v Soluni. Brzy poté v roce 1995 zemřela 

i Korinna. 

   Druhou manželku Mariettou Karajannisovou, si vzal v 

pozdním věku v roce 199. Je to básnířka a malířka s pevným místem v 

řeckém intelektuálním světě, její básně a obrazy jsou velmi ceněny. 

Společně zpracovali a vydali překlad Dalibora Peška.
55

 Vytvořila mu 

vhodné prostředí pro jeho působení a až do jeho skonání se o něj 

velmi starala a zajišťovala mu potřebnou péči. Považovala ho za svou 

inspiraci a životní lásku a jeho smrt pociťuje dodnes jako velikou 

osobní ztrátu.
56

 

 

  2.4. Diagonios a pedagogická činnost 

 

   Dalšími důležitými kapitolami jeho intelektuálního vývoje 

byla jednak jeho pedagogická a překladatelská činnost v rámci 

soluňské Aristotelovy univerzity, kde mezi lety 1961 a 1988 vyučoval 

italskou literaturu jako lektor, jednak také jeho spolupráce s Dinosem 

Christianopulosem. Ta ho dovedla k tomu, že mezi lety 1958–1983 

byl zodpovědný za tiskovou a uměleckou úpravu velmi významného 

literárního časopisu Διαγώνιος (Diagonios) a paralelně i 

stejnojmenného nakladatelství od r. 1962 do r. 1998.  

   V těchto letech překládal velmi aktivně řadu českých 

spisovatelů a zveřejňoval je v různých literárních časopisech. V 

průběhu života vyšly Čížkovy překlady v řadě soluňských a 
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 Korespondence, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-14.12.2017 

55
 Ντάλιμπορ Πεσεκ «Ακολουθώντας την συνταγή» μτφρ. Κάρολος Τσίζεκ και Μαρία 

Καραγιάννη, Το Οκτασέλιδο του Μπιλιέτου, αρ. 32. Παιανία 2002 

56
 Margarita Kalafati, rozhovor 29.06.2017, ELIA-MIET Thessaloniki 
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athénských časopisů. Hlavními z nich jsou: Κοχλίας (Kochlias), 

Διαγώνιος (Diagonios), Το Τράμ (To Tram), Εντευκτήριο (Entefktirio), 

Παραμιλητό (Paramilito). Tam přispíval různými překlady 

československých a italských autorů, přičemž věnoval pozornost 

hlavně jejich básnické tvorbě.  

   Stručným souhrnem uvedu několik českých autorů, které 

přeložil. Mezi nimi jsou Jaroslav Seifert, Petr Bezruč, Ivan Olbracht, 

Karel Čapek, Jiří Wolker, Fráňa Šrámek, Josef Hora, Jan Skácel. 

  Ze slovenských autorů přeložil například báseň od Milana Rúfuse a 

výbor z díla Jana Zambora do svých vánočních přání.
57

 

   Kromě literárního časopisu a nakladatelství se angažoval v 

organizaci umělecké galerie Διαγώνιος (Diagonios), kde často pořádal 

výstavy obrazů a grafik. V ní také bývala vystavována jeho díla a díky 

tomu se tam dá dohledat rozsáhlá umělecká kritika jeho tvorby. 
58

 

   Řecké občanství dostal až v roce 1987, po třiadvacetiletém 

čekání na vyřízení žádosti, teprve když dosáhl věku šedesáti pěti let. 

Jak z řecké, tak z české strany byl považován za zvláštní element. V 

Řecku ho úředníci měli za občana východního bloku žijícího na jejich 

území.  

   Když šel Isidoros na konci 70. let na vojnu, náhodou se 

dostal ke své složce, kde se potvrdilo, že jeho otec Karel Čížek byl již 

jednou zadržen kvůli podezření ze špionáže, jakožto Čechoslovák a 

polyglot byl označen za zvláštní element. Měl být vyhoštěn ze země a 

byl zachráněn až svým přítelem a současně prokurátorem, který se za 

něj postavil. 

                                                 
57

 viz. přílohy č. 6 až 12 a kapitola č. 4. Autorovo dílo 

58
 Ντίνος Χριστιανόπουλος: « o ζωγράφος Κάρολος Τσίζεκ» ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, Θεσσαλονίκη, 

19786, Σειρά τέχνης 3., Άρις Γεωργίου: «O ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΣΙΖΕΚ. Κάρολος 

Τσίζεκ. το ανεξίτηλο ίχνος της αυτογνωσίας» στο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ, Τεύχος 

17/40, Ιούνιος 2012, σελ. 73 - 79, Δημήτρης Αρβανίτης: «O ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ 

ΤΣΙΖΕΚ. Σε „άπταιστα” ελληνικά: Respect Maestro.» στο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ, 

Τεύχος 17/40, Ιούνιος 2012, σελ. 90 - 91, Σφυρίδης Περικλής: «Δώδεκα ζωγράφοι της 

Θεσσαλονίκης» σελ. 87 - 90 
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   Zdá se, že to proběhlo v období junty a v té době byl Karel 

sledován státními orgány.
59

 Proto také nedostal řecké občanství a 

nemohl jednoduše vycestovat. Z jeho korespondence s českým 

velvyslanectvím v Káhiře v padesátých letech minulého století 

vyplývá, že se k němu asi stavěli také velmi podezíravě. Chtěli po 

něm složité vysvětlování toho, proč nezažádal o návrat do ČSR po 

konci války a také z jakého důvodu si přeje prodloužit cestovní pas. 

Jeho prvotní žádost zamítli a k vydání nového se nestavěli příliš 

kladně.
60

  

   Dá se to zřejmě přičítat složitým vztahům v období studené 

války. Kvůli tomu nemohl na řecké univerzitě usilovat o akademickou 

kariéru, a to i přesto, že tam učil jako lektor, nemohl postupovat na 

vyšší příčky
61

. 

   Zde bych chtěla ještě zmínit, že v jeho archivu jsem našla 

záznam o tom, že v roce 1986 s ním měla univerzita rok před penzí 

ukončit pracovní poměr, podobně jako s ostatními lektory cizího 

původu, avšak v obratně napsaném dopise se odkázal na to, že učí na 

univerzitě od počátku založení oboru italského jazyka a filologie a že 

všichni současní vyučující byli jeho studenti. Proto byla žádost 

vyslyšena, místo mu ponechali, a tak se mohl odebrat do penze až v 

roce 1988.
62

 

   Ze všeho, co jsem se dosud o něm dozvěděla, vyplývá, že 

jeho finanční problémy se táhnou již od smrti otce. Bylo pro něj stále 

složitější se uživit. V průběhu občanské války si vydělával na živobytí 
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 Isidoros Čížek, rozhovor, 13.12.2017, Ano Tumba, Soluň 
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 Korespondence,  ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-

14.12.2017 
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 Kostas Tsivos: Karolos Tsizek, náš soluňský krajan, PLAV, 

<http://www.svetovka.cz/archiv/2014/10-2014-publicistika.htm> navštíveno dne 5.5.2017 
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 Curiculum Vitae, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-

14.12.2017 Z dopisů je zřejmé, že byl schválen v roce 1986 zákon, na základě kterého mají 

ukončit pracovní poměr se všemi lektory cizího občanství na Aristotelově Univerzitě v 
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výukou italštiny a později i oficiálními překlady a tlumočením jak z 

italštiny, tak i z češtiny. Italština mu, jak sám říká, pomohla přežít. 
63

 

   Proto má v jeho životě velký ekonomický význam 

pedagogická činnost, které se věnoval na univerzitě přes dvacet let a 

mimo ni celý život. Pomohla mu zvládnout těžká léta strádání a 

zároveň si díky ní mohl najít trochu času pro své výtvarné činnosti, 

malování, kresbu a grafiku, což považoval za své hlavní pole 

působení.  

 

  2.5. Stáří a konec života  

 

   V období svého stáří se již nacházel v Mariettině péči. V této 

době se zlepšily hmotné i ideové podmínky pro jeho uměleckou práci. 

Marietta Karla velmi obdivovala a podporovala ho v tvorbě. Nepřestal 

být produktivní, ba naopak, po odchodu do penze a po své svatbě s 

Mariettou měl mnohem více času a prostředků na to se věnovat 

grafice, kresbě, kulturním aktivitám, překladům. Tou dobou se již 

několik městských výstav těšilo jeho specifickému umění. V Soluni se 

proslavil nejvíce právě uměleckou tvorbou grafickou, avšak význam 

jeho díla spočívá i v činnosti jak překladatelské, tak pedagogické a 

sám sebe považoval za básníka a spisovatele. 
64

  

   V tomto období, kdy se již těšil jistému uznání, začal 

vytvářet umělecká ručně kreslená a rýsovaná PF a přání, která posílal 

lidem, jichž si nejvíce cenil (příloha č. 10). Na ně často tiskl různé 

vlastní básně anebo překlady (příloha č. 8, 9).
65

  

   Věnoval se také více psaní vlastních vyprávění. Už z jejich 

obsahu je vidět, že poslední čtyři byla napsána nejméně po jeho 
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 Dokumentární film: „Soluňský Čížek”, ČT 2008, scénář a režie G. Agathonikiadis  

64
 Alespoň se tak v dopisech do Prahy představuje (viz. příloha č. 1), i když je pravda, že v 

rozhovoru v knize «Το περιοδικό Κοχλίας» zas o sobě tvrdí, že je grafikem a malířem, a 

spisovatelem nikoliv. Možná se jedná o skromnost. Každopádně obě tvrzení od sebe dělí 

poměrně krátká doba (první je z r. 1995 a druhé z r. 1996). 
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sedmdesátých narozeninách a mají silně autobiografické prvky. 
66

 

Vzpomíná na zásadní historické události v Řecku a v Čechách a 

uvažuje o tom, jak ovlivnily jeho život. Snaží se prezentovat české 

kulturní a historické pozadí v Řecku s vědomostmi nabytými za sedm 

dekád života.  

   Dále z datace dopisů na ÚŘLS a z jejich obsahu je zřejmé, že 

se aktivní překladatelské činnosti v oblasti poezie věnoval horečně, 

jak o tom píše ve svých vyprávěních a jak se dá vysledovat i z datace 

právě zmiňované korespondence.
67

 

   V těchto aktivitách pokračoval až do svého skonání 14. 12. 

2013. 

 
 

  2.6. Výstavy a ceny za umělecké dílo 

 

   Poprvé se prezentoval v roce 1944 na společné výstavě 

soluňských umělců. Navíc se účastnil městských výstav v Soluni, ve 

Francouzském institutu a dalších, jak v Athénách, tak v Soluni. V roce 

1955 byla zorganizována na jeho počest výstava řady děl v Městské 

galerii v Soluni. V roce 1967 byla otevřena samostatná výstava s jeho 

obrazy v Goethe Institutu v Soluni a v roce 1978 v Μικρή Πινακοθήκη 

Διαγώνιος (Malé galerii Diagonios), se kterou spolupracoval od roku 

1974. Od roku 1986 byl členem Σ.Κ.Ε.Τ.Β. (Klubu umělců a malířů 

severního Řecka) 
68

 a v rámci toho byla jeho díla vystavována jak v 

Řecku, tak v zahraničí.
69

 

   Jakožto grafik byl zpočátku pod vedením známého grafika J. 

Svoronose. Věnoval se hlavně umělecké a grafické úpravě textu 

časopisů Διαγώνιος (Diagonios) (1958–1983) a nakladatelské činnosti 
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v druhem mluví o událostech Sametové revoluce. 

67
 První dopis na ÚŘLS je datován 23.9.1995, (viz. příloha č. 1) 

68
  v řeckém znění ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ Σ. Κ. Ε. Τ. Β. Ε. 

69
  Curiculum Vitae, ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-

14.12.2017 
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tohoto časopisu. Bylo mu uděleno několik ocenění za jeho grafické 

umění. Nejdůležitějšími z nich jsou: první místo za návrh obálky pro 

časopis Ταχυδρόμος (Tachydromos) v roce 1961, druhá cena za 

nejlepší plakát na padesáté výročí osvobození Soluně v roce 1962 a 

dále ještě tři ceny za účast na soutěžích o grafické úpravy plakátů na 

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Mezinárodní výstavě v Soluni) v 

letech 1964, 1967 a 1971. 

   Poslední výstava na jeho počest ještě za jeho života byla 

zorganizována v roce 2012 jako poděkování Karlu Čížkovi za 

darování veškeré své tvorby Makedonskému muzeu moderního 

umění, pod názvem Σχήμα καρδιάς (Ve tvaru srdce).
70

 

 

  2.7. Publikace autorského literárního díla 

 

   Jsou záznamy o pěti novelách, jmenovitě: Ένα δωμάτιο έξω 

από το παράθυροPokoj za oknem (Pokoj za oknem), 36185, Μέσα 

απ΄το κενό (Z prázdnoty), Πέντε άνθρωποι (Pět lidí), Μετακατοχική 

ανάμνηση (Pookupační vzpomínání), které Čížek napsal pro 

Kochlias,
71

 avšak vzhledem k nemnohým výtiskům z té doby je skoro 

nemožné tato vydání časopisu sehnat (prodávalo se maximálně pět 

kusů).
72

 Jednoznačně by stálo za to neupustit od snahy tuto chybějící 

část tvorby vyhledat. 

   V důsledku toho je pochopitelné, že se v práci budu věnovat 

hlavně ostatním jeho publikacím, vyprávěním a překladům, zvláště 

pak tvorbě z posledních 10 let jeho života, kdy byly vydány jediné dvě 

sbírky s obsahem vlastní literární tvorby mimo období Kochlias. V 

roce 2005 vyšla jeho básnická sbírka Verše milování a lásky 
73

 a v 
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 <http://www.mmca.org.gr/mmst/el/pop.exhibition.htm?id=304> oficiální stránky 

Makedonského muzea moderního umění. Navštíveno dne 10. 08. 2016. 
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 Ντίνος Χριστιανόπουλος στο « ο ζωγράφος Κάρολος Τσίζεκ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ, 

Θεσσαλονίκη, 1976, Σειρά τέχνης 3. 
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 Εxistuje jisté vydání s veškerými výtisky, ale jedná se o vzácnou vazbu a v Národní 

knihovně byl jediný výtisk zrovna v restaurování na dobu neurčitou. 
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 V řeckém vydání Κάρολος Τσίζεκ: «Στίχοι έρωτα και αγάπης»  ΜΠΙΛΙΕΤΟ, 2005 

http://www.mmca.org.gr/mmst/el/pop.exhibition.htm?id=304
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roce 2013, ve věku 91 let, se mu splnil sen a dostal do rukou vydání 

sbírky svých autobiografických vyprávění Η λιμνοθάλασσα της 

Γεωργικής Σχολής (Laguna Zemědělské školy) 
74

, půl roku před 

dokonáním života. 

 

  2.8. Mezinárodní vyznamenání a ceny 
 

   V tomto stručném výčtu jeho úspěchů bych se chtěla ještě 

zmínit, že jako první přeložil desítky výborů děl z české, slovenské i 

italské literatury, aby je předložil řeckému publiku, společně s 

erudovanými úvody a životopisy daných autorů. Pro nás má význam 

zejména to, že vytvořil obraz o rozmanitosti české a slovenské 

literární tvorby.  

   Proto byl za tuto svou pro nás Čechy velice významnou práci 

pozván Ministerstvem zahraničních věcí do Prahy, kde mu byla 

slavnostně předána Cena Jana Masaryka gratias agit v roce 2002, a to 

na podnět již dříve zmíněného českého velvyslance Vladimíra 

Zavázala. Nutno podotknout, že se jednalo o jeho první a poslední 

návštěvu Prahy od roku 1929. 

   Italský stát mu však podobné ocenění za kulturní 

reprezentaci a překladatelskou činnost udělil formou Μedaglia di 

Βenemerenza Culturale již o několik desetiletí dříve, v roce 1960, a 

později, v roce 2000, byl navíc jmenován Οrdine di Cavaliere al 

Merito. 

 

V závěru nabízím překlad citátu Giorgose Themelise:
75

  

                                                 
74

 V řeckém vydání Κάρολος Τσίζεκ: «Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής» ΚΙΧΛΗ, 

2013, na obálku si nechal vytisknout vlastní grafické znázornění malého nenápadného 

ptáčka (viz příloha č. 11), jestli někdo v Řecku pozná odkaz na čížka... 

75
 Γιώργος Θέμελης: „Ο Κάρολος Τσίζεκ, Τσέχος που γεννήθηκε στην Ιταλία και ζει στην 

Θεσσαλονίκη, σ’ ένα περιβάλλον στεγνό για τα αισθήματά του, ξεριζωμένος και 

απροσάρμοστος στην βαθύτερη σημασία του όρου, ζει μονάχα στην ιδιαίτερη μοναξιά του. 

Ελευθερία και άνεση του δίνεται μονάχα στο όνειρο, που έχει πάρει για αυτόν την αξία και την 

αντικειμενικότητα ενός πραγματικού κόσμου, συγκροτημένου από διάφορα στοιχεία σύμφωνα 

με την διάθεση της ψυχής. Και στα σχέδια και στην λιγοστή πεζογραφία του που 
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 „Karel Čížek, Čech narozený v Itálii a žijící v Soluni, v prostředí 

vyprahlém pro jeho city, vykořeněný a nepřizpůsobivý v hlubším slova 

smyslu, žije jedině ve své specifické samotě. Svobody a pohody se mu 

dostává jen ve snu, který pro něj nabyl hodnoty a podstaty 

opravdového světa, skládajícího se z různých prvků podle psychické 

nálady. Jak v jeho kresbách, tak v jeho nemnohé publikované próze je 

rozpoznatelná touha po „útěku” ke spánku, charakterizovaná citlivou 

linkou a jemným lyrismem.”  

  

                                                                                                                                                                  
δημοσιεύθηκε, διακρίνεται ένας πόθος „φυγής” προς τον ύπνο, που χαράζεται με ευαίσθητη 

γραμμή και λεπτό λυρισμό.” «Το περιοδικό Κοχλίας και οι συνεργάτες του» 

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 1994/2, σελ. 391 
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3. Prostředí Soluně 

 

   Aby bylo možno pochopit lépe společnost, ve které se 

literáti, malíři a umělci a mezi nimi i Čížek vyvíjeli a čerpali inspiraci, 

je třeba alespoň krátce shrnout historii
76

 a literární dějiny
77

 města 

Soluně. Pomůže to pochopit prostředí, ve kterém se vyvíjela 

mnohostranná tvůrčí činnost, která ve svém souhrnu byla posléze 

označena jako soluňská škola. 

   Multikulturalismus a množství historických a náboženských 

památek, společně s různými zvyklostmi a tradicemi daly městu 

jedinečnou tvář a staly se živnou půdou pro zajímavou umělecko–

literární scénu, odlišnou od všech jiných směrů a kulturních proudů. 

 

  3.1. Malé ohlédnutí do dějin 

 

   Soluň byla založena již králem Kassandrem v roce 316 př. n. 

l. a byla pojmenována podle jeho manželky, dcery Fillipa II. 

Makedonského, Θεσσαλονίκη (Thessaloniki).
78

 Hellénistický král 

potřeboval město s přístupem k moři a využil tak jednoho z největších 

přírodních přístavů v egejské oblasti, Thermajského zálivu. Od té 

doby se Soluň stala střediskem historické Makedonie a současně 

přerostla ve veliké obchodní centrum, jímž zůstala až do 20. století.  

   V dnešním městě je však zachováno mnohem více 

pozůstatků z doby římské, která začala v roce 168 př. n. l., kdy bylo 

město připojeno k římskému impériu. Některé části města jsou 

spojeny právě s architektonickými pozůstatky římského fóra, a hlavně 

Galériova paláce, oblouku a tzv. Rotondy ze 3. stol. n. l., dnes velmi 
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 Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος: «Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.χ.- 1983» 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Θεσσαλονίκη, 1997 
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 Beaton Roderick: An Introduction to Modern Greek Literature 1821 - 1992. CLAREDON 

PRESS, Oxford, 1994, str. 180 - 202 

78
 Strabonis Geographica, Lib. VII, Fr. 21 
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dominantními prvky, přispívajícími k historické atmosféře a dnešní 

výtvarné inspiraci z antického odkazu z období tetrarchie.
79

  

   Hned po rozdělení římské říše se město přirozeně připojilo k 

byzantské říši a až do doby Cyrila a Metoděje (9. století) bylo 

několikrát obléháno slovanskými kmeny z okolních oblastí. Po 

několika dalších saracénských a bulharských nájezdech bylo město 

téměř v troskách. V roce 1185 se na rok dostala Soluň do 

normanských rukou. O něco delší kapitolou v dějinách města je 

období křižácké frankokracie, které trvalo mezi lety 1204–1224, poté 

se Soluň stala střediskem hellénských hegemónů (13. stol). 

   Po pádu Konstantinopole a po několikanásobném obléhání 

města a tuhých bojích se Soluň stává obětí osmanských Turků, kteří 

oslabují řecký prvek, a město ztrácí svou tvář. Zůstává téměř 

vyprázdněné a sultán ho obsazuje několika tisíci muslimů, kteří mají 

své mocenské centrum ve strategické části města Άνω πόλη (horní 

město). Zároveň využívá toho, že španělská královna Isabela Kastilská 

kromě Arabů vytlačuje z Pyrenejského poloostrova také velmi 

početnou skupinu Židů.  

   Ti dostávají povolení usadit se v Soluni a obsazují dolní část 

města v okolí přístavu. Stává se z nich rázem nejpočetnější komunita, 

čítající 15 715 obyvatel již v roce 1519 (oproti 6 875 muslimů a 6 635 

křesťanů).
80

 Díky jejich přítomnosti se postupně obnovuje obchodní 

život Soluně. Takovým způsobem získávalo město komplikovanou 

identitu, sestávající z několika náboženství, kultur a jazyků. Sefardští 

Židé tvořili nejsilnější skupinu a měli vysokou kulturní úroveň již v 

období, kdy žili v západní Evropě.
81

 Přinesli si s sebou jak kulturu, tak 
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 M.Vitti: «Η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της ως το Γαλέριο» 

Aρχαιολογική Eταιρεία, Αθήνα, 1996 

80
 Ηλίας Α. Κολοβός: «Χωρικοί και μοναχοί στην Οθωμανική Χαλκιδική 15ος και 16ος 

αιώνες» Διδακτωρική Διατριβή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2000 

<http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25498#page/1/mode/2up> navštíveno dne 

20.12.2017 
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 Mark Mazower: „Salonica, City of Ghosts. Christians, Muslims and Jews 1430 - 1950” 

HarperCollins, 2006 
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jazyk ladino (směsice hebrejského a španělského jazyka) a ten si 

udrželi po celou dobu, kdy žili v Soluni. 

    V kulturní a ekonomické oblasti hrála vedle nich značnou 

roli ještě italská část křesťanského obyvatelstva. Přesto, že každá z 

těchto skupin žila vlastní kulturou a životem, společně vytvářeli velmi 

zajímavou směsici podnětů pro rozvoj vlastního kulturního cítění. 

   V průběhu balkánských válek v letech 1912 a 1913 je město, 

na které si dělali nárok také Bulhaři, po vstupu řeckého vojska 

odevzdáno Turky
82

 do řecké hegemonie.
83

 Od té chvíle nastává 

postupné oslabování a zánik muslimského prvku, dovršený pozdější 

výměnou obyvatelstva a jejich odchodem v důsledku maloasijské 

katastrofy.  

  Město, poškozené válečnými událostmi, bylo ještě navíc postiženo 

další obrovskou katastrofou, požárem v roce 1917.  

   V závěru se dá říci, že město ve své dlouhé historii zažilo 

tolik zvratů, opakovaných zásahů a událostí, neustále měnících jeho 

demografii, že díky tomu získalo jedinečnou strukturu a vzhled.  

   Tyto demografické změny pokračovaly odsunem židovských 

skupin do koncentračních táborů v průběhu německé okupace za 

druhé světové války. To znamenalo definitivní vymizení 

multikulturních elementů města, společně s jazykem ladino, který si 

nadále nesli v sobě řečtí a italští přátelé Židů, mezi nimi i Čížek. 

   Přese všechno si toto město zachovává ve svém povědomí 

rozmanitost. Tento genius loci ho naprosto odlišuje od ostatních 

kulturních center v Evropě a vytváří podhoubí pro vznik fenoménů, 

jako je soluňská škola. Tato skupina intelektuálů tvořila a vyvíjela se v 

prostředí obklopeném historií, mezi více než deseti památkami 

UNESCO z rozmanitých historických období a kulturních pozadí.  

                                                 
82

 Po tolika stoletích nadvlády mělo pro Turky město, mimo jiné, take veliký význam proto, 

že se tam narodil Mustafa Kemal Ataturk (zakladatel a první prezident novodobého 

Tureckého státu). 
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 Καργάκος Ι. Σαράντος: «Η Ελλάς κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913)» 
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   Do nedávna právě zde žili a tvořili pamětníci, zde prožívali 

období plné zvratů a událostí 20. století. Vytvořili si vlastní názory o 

směrech umělecké tvorby a nacházeli způsoby a vhodné vyjadřovací 

prostředky jak literární, tak i výtvarné. Proto je tvorba umělců a 

literátů působících v Soluni unikátní. Jedním z nich je právě Karel 

Čížek a skupina intelektuálů, s nimiž se v průběhu života stýkal. 

 

  3.1. Próza v literatuře, Γενιά του 30΄ (Generace 1930) 

 

   Po maloasijské katastrofě (v r. 1922), v kontextu zhroucení 

veškerých představ o Μεγάλη Ιδέα (Velké myšlence) a v rámci 

manifestu Eλεύθερο Πνεύμα (Svobodný duch)
84

, jejž napsal J. 

Theotokas, vznikla na řeckém území nová generace prozaiků
85

 s velmi 

odlišnými prožitky. Dělili se s ohledem na zvolenou tematiku, styl 

psaní a geografické umístění na tři směry: Αιολική Σχολή, Αστικός 

ρεαλισμός – αθηναϊκό επίκεντρο, Σχολή της Θεσσαλονίκης (aiolská 

škola, městský realismus v Athénách, soluňská škola). 

   První z nich, Αιολική Σχολή (aiolská škola), měl centrum 

svého působení na Lesbu a publikoval svá první díla v literárních 

časopisech v Mytilini. Šlo o Řeky se zkušeností z maloasijské 

katastrofy, psali o utrpení války, těžkostech při úprku z Turecka, o 

často krutých zkušenostech při příchodu do Řecka a o marnosti Velké 

myšlenky. Hleděli do minulosti a zaměřovali se na zobrazení dějin (v 

historických románech), vyjádření svých traumatických pocitů z 

krveprolití a utrpení, a hlavně pociťovanou ztrátu hodnot. To vše 

prostřednictvím surového realismu, který čerpal hlavně z řecké 

tematiky. Základními představiteli aiolské školy jsou Ilias Venezis, 

Stratis Myrivilis, Stratis Dukas a Fotis Kontoglu
86

, a i když se později 

přestěhovali do Athén, nepřipojili se k athénskému směru, nýbrž 

                                                 
84

 Κ. Θ. Δημαράς: «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, από τις ρίζες έως την εποχή 

μας» ΓΝΩΣΗ, Αθήνα, 2000 σελ. 634 
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pokračovali v psaní o tradičních hodnotách, o ostrovním prostředí, a to 

všechno v protikladu k literárnímu směru městského realismu v 

Athénách, kam se fyzicky později dostali. 

   Αθηναϊκός αστικός ρεαλισμός (městský realismus v 

Athénách) tvořila řada autorů s potřebou se odpojit od tradiční 

tematiky, přestat se zabývat minulostí a hledět hlavně do budoucnosti 

a směrem k evropským myšlenkám a s potřebou vyjádřit změny v 

soudobé společnosti 30. let. Začali psát společenské romány, z nichž 

některé popisují změny, které nastaly v měšťanské společnosti po 

maloasijské katastrofě, zatímco jiné se odehrávají mimo tradiční řecké 

prostředí. Hlavními představiteli byli výše zmíněný Theotokas a dále 

ještě M. Karagatsis (pseudonym Dimitria Rodopoulose), Kosmas 

Politis, Angelos Terzakis.
87

 

   Naprosto nezávisle na obou těchto skupinách se v severním 

Řecku začala vyvíjet literární skupina modernistů, Σχολή της 

Θεσσαλονίκης (soluňská škola). Tito literáti čerpali inspiraci ze 

zahraničí (většina z nich měla příležitost studovat v Evropě), věnovali 

se překladům evropské literatury, odvrátili se od realismu a dění v 

Řecku a zaměřili se na vnímání esoterismu a filosofie. Ve svých 

dílech byli zahleděni do sebe, vyjadřovali se prostřednictvím techniky 

vnitřního monologu. V čele s Nikosem Gavriilem Pentzikisem jsou 

hlavními představiteli Alkiviadis Jiannopulos, Jeorgios Delios a 

neoterista Stelios Xefludas.
88

 

   Realizovali se hlavně ve dvou místních časopisech 

Μακεδονικές Ημέρες a Το Τρίτο Μάτι (Makedonské dny a Třetí oko) a 

později se jejich působení rozšířilo na další časopisy.
89

 Nikos Gavriil 

Pentzikis a Stelios Xefludas později pokračovali i v již mnohokrát 

zmíněném časopisu Κοχλίας (Kochlias), vydávaném početnou 
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skupinou mladých soluňských intelektuálů s evropským  rozhledem.V 

dané době nebyla jejich snaha a činnost dostatečně vnímána. Až 

teprve v současnosti vzbuzuje pozornost odborníků a dochází k 

vyhodnocování a ocenění jejich tvorby a originálních myšlenek.
90
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4. Autorovo dílo 

 

  „Slovanská duše s italským vzděláním. Povaha cizí v prostředí 

cizím, často se uchyluje ke snu, ve kterém se cítí pohodlněji.”
91

 

 

   V této kapitole zkoumám většinu podob Čížkova díla, 

počínaje literární a básnickou tvorbou, následně také malířství, 

grafiku, editorské a nakladatelské dílo, psaní článků, uměleckou 

kritiku a překladatelství. 

 

  4.1. Čížek jako básník a spisovatel 

 

 „Každopádně psaní není má práce. Příšerně mě unavuje, krade mi 

nepřímo úměrně času, a jak malování zůstává pozadu, škoda je ještě 

dvojnásobná.”
92

 

   Velkou otázkou je to, jakým způsobem lze okomentovat 

nebo zhodnotit Čížkovu prozaickou nebo básnickou tvorbu. Byl to 

básník? Máme jednu jedinou básnickou sbírku, vydanou v roce 2005, 

tzn. v jeho 83 letech. Jedná se o sbírku básní, které psal a publikoval 

průběžně v literárních časopisech mezi lety 1993 a 2004. Dále, jak 

jsem již zmiňovala v biografii, vydal pět krátkých novel mezi lety 

1947 a 1948 pod vedením  soluňské školy v časopise Kochlias a 

nakonec byla v roce jeho smrti, 2013, vydána sbírka dohromady šesti 

jeho vyprávění, která napsal postupně. První čtyři byla publikována 

samostatně. Sbírka se většinou skládá z autobiografických útržků 

myšlenek, pocitů a zkušeností.  
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   Dá se tedy snad říct, že by byl spisovatelem? Podle většiny 

literárních kritiků určitě ano. Jak Ziras, tak Christianopulos (i když 

druhý z nich s jistou rezervou)
93

 se nakonec shodují na tom, že s 

ohledem na Čížkovu mnohostrannost a i přes jejich malý počet je 

kvalita jeho vyprávění vysoká a obsah je dílem vyzrálého autora, 

člověka schopného vyjádřit své myšlenky bravurním způsobem a s 

vynikající schopností ovládat jak jazyk, tak literární techniky. Ziras v 

Čížkově prozaickém vyprávění spatřuje jistou podobnost s Proustem a 

jeho cyklem „Hledání ztraceného času”.
94

  

   Přestože je obtížné na tyto otázky jednoznačně odpovědět, je 

třeba upozornit alespoň na fakt, že každá zmínka o něm neopomíjí 

zdůraznit rozmanitost a dobrou kvalitu jeho díla. Ta je vnímána jako 

zdaleka přesahující jakékoliv omezení, zejména pro jeho schopnost 

vyjadřování. Chtěl-li se vyjádřit písemně, mohl. Chtěl-li sepsat své 

pocity prostřednictvím básně, učinil tak bez potíží. Přál-li si vytvořit 

dílo výtvarné, ať malířské, či grafické, neváhal a učinil tak, vše podle 

svých nálad, chutí a pocitů.     

   Koneckonců, měl tolik různých schopností se vyjádřit, tolika 

prostředky, tolika jazyky. Zdá se, že chtěl vyzkoušet všechno. Jak sám 

řekl
95

: 

   „Avšak, když se rozhodnu začít zabývat něčím, co mě 

přitahuje, snažím se to dělat jak možno nejlépe. […] Jestliže se otevře 
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galerie a řeknou mi, že mám vystavit obrazy, budu malovat. Jestliže 

začne vycházet časopis a požádají mě o spolupráci, budu se snažit ze 

všech sil vyhovět.” 

   Jako jeden z prvních v Řecku si uvědomoval nutnost, aby 

kniha byla krásná. Byl to člověk vyžadující uměleckou dokonalost jak 

ve slovním vyjádření, tak v uměleckém a tiskovém provedení, v 

materiální podstatě věci. Postaral se o to, aby obsah byl kvalitní svou 

podstatou a současně aby prostředek (kniha) nesl grafické znázornění 

harmonicky doprovázející její krásnou vazbu.
96

  

   Nyní se vracím k počáteční úvaze o tom, kdo a co vlastně 

Čížek je a jak by se dal charakterizovat. Je nutno podotknout, že přece 

jen přeložil – popravdě přebásnil – desítky básní z češtiny, slovenštiny 

a italštiny do řečtiny, což samo o sobě dokazuje jeho básnickou 

schopnost, nehledě na jeho vynikající jazykovou kompetenci hned ve 

třech jazycích různých jazykových rodin – tento fakt velice obdivuji a 

nemohu ho, jakožto studentka filologie, za žádných okolností 

opomenout. Je to také jeden z hlavních důvodů, proč byl Čížek 

obdivován v Řecku čtenáři i kritiky.  

   Prozaik a kritik Ignatis Chuvardas nás ve svém článku 

věnovaném jeho památce informuje o zajímavém prohlášení známého 

typografa a Čížkova mnohaletého spolupracovníka Nikose 

Nikolaidise:  

 „[…] tvrdí, že Čížek, ačkoliv je cizinec, píše vynikající řečtinou a 

zjišťuji to pokaždé, když čtu jeho texty. Jen málo našich rodilých Řeků 

píše řecky tak nenuceně jako Čížek.
97
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    Z hlediska překladatelství jsou básně jistým samostatným 

druhem překladu, jak oproti těm úředním, ale myslím, že i oproti 

literárním prozaickým překladům. Věřím, že se jich může chopit 

jedině člověk s již vyvinutými vlastními básnickými schopnostmi.
 

Proto jsem po podrobném studiu jeho práce dospěla k názoru, že 

Čížek na básnickou identitu jednoznačně nárok má, a nejsem v tom 

sama. Po několikaměsíčním bádání jsem narazila na podobné 

ohodnocení jeho identity významným kritikem a profesorem filologie 

z Aristotelovy univerzity v Soluni, D. Kokorisem: 

 „Karel Čížek, jak je známo, byl vynikajícím překladatelem básní (z 

češtiny a italštiny), tudíž by si mohl poetickou identitu nárokovat už 

jen svými překlady poezie.”   

   Kokoris, jakožto kritik a znalec poezie, ve svém článku 

věnovanému Čížkově osobě rozebírá jeho práci, zdůrazňuje jeho 

schopnost perfektního využití tradičních básnických technik a jeho 

poezii hodnotí jako velmi kvalitní. Hlavně obdivuje Čížkovu 

básnickou schopnost metricky sladit verš, dosáhnout souznění a rýmu, 

a to dokonce i až po úroveň antepenultimy.
98

 

   Umělecké kritiky jeho díla za celé půlstoletí, kdy aktivně 

tvořil, v sobě nenesou nic negativního. Už jen z toho lze činit nějaké 

závěry. Vždy se na jeho psaní našlo něco exotického, něco nového, 

něco zajímavého, co si u čtenáře našlo své místo a co si získalo 

kritikovu přízeň a uznání. V tom je právě Čížek výjimečný a hodný 

uznání.  

   Čížkovo dílo se v průběhu jeho života ubíralo zajímavými 

směry. Existuje různé členění jeho tvorby, jako první bych chtěla 
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uvést Christianopulosοvo, a to pro jeho šedesátileté přátelství s 

Čížkem. Vidí jeho vývoj ve třech etapách.
99

  

   První a podle něj také nejdůležitější fáze je ta, kterou nazývá 

περίοδος του Κοχλία (období Kochlias). Jedná se o období, kdy 

spolupracoval s řeckou literární elitou soluňské školy na vydávání 

jedinečného literárního časopisu Kochlias v poválečném období let 

1945 až 1948. V těchto letech Čížek přijímá podněty, sbírá rady a je 

uveden do společnosti, díky které mohl neomezeně čerpat inspiraci a 

znalosti a vyvíjet se.  

   Druhou fázi nazývá περίοδος της Διαγωνίου (období 

Diagonios) a v ní hraje velkou roli právě Chtistianopulos. Ten mu 

svěřil veškerou uměleckou úpravu vydávaných básnických sbírek, 

literárního časopisu a také vedení galerie. V tomto období zas dává 

svým poznatkům formu slovního vyjádření, má velké schopnosti 

překládat, využívá svých jazykových schopností, dociluje vytříbenosti 

a jeho umělecké schopnosti mu dávají rozlet, který nakonec přerůstá v 

třetí fázi jeho života, kdy – již v pokročilém věku – tvoří naprosto 

samostatně. Tato zralost myšlení, vytříbenost jazyka, harmonické 

vnímání svých zkušenosti dávají Čížkovi možnost dosáhnout velmi 

kvalitní tvorby. 

   Literární kritik Alexis Ziras rozdělil jeho vyprávění na dvě 

části podle obsahu a chronologické fáze autorova života. V první 

podle něj hledá ztracený čas z období dětství a mladistvých let, 

prožívá meziválečné období v Soluni a srovnává své myšlenky o 

přátelství a stimulujícím multikulturalismu společně se snahou udržet 

si kontakt s vlastí. Tato část je reprezentována vyprávěním Θείος 

Τσαις και το τέλος του συμπατριωτισμού (Strýček Cais a konec 

krajanské sounáležitosti) a Λιμνοθάλασσα της Γεωργικής σχολής 

(Laguna Zemědělské školy). 

   Druhá část je věnována hledání identity, propracování se k 

rovnováze mezinárodního pozadí, ze kterého pocházel. Všude jsou 
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známky koexistence českého původu a rodinného pozadí spojené s 

vynikajícím italským vzděláním a s životem v Soluni. Kromě toho 

jsou vidět vjemy ze studia řecké kultury, literatury a dějin, hlavně 

stimulované každodenními prožitky, vztahy a životním prostředím. To 

se všechno odráží a proplétá v následujících vyprávěních: Αθρησκεία 

(Bez vyznání), Γιοσεφ Ρεσλ (Josef Ressel), Η Βελούδινη Επανάσταση 

(Sametová revoluce), Στήσιμο ξένου περιπτέρου (Stavba cizího 

stánku). Najde se v nich jistý romantický nádech a zkreslení 

skutečných událostí, jež se dá přirovnat k pohledu přes dalekohled z 

cizího kraje a přisoudit snad i jedinému nepřímému kontaktu s vlastí 

prostřednictvím dopisování si s příbuznými.  

   Zastavme se ještě u Čížkova způsobu vyprávění. Čížek 

zapisuje vše, jako by zaznamenával životní události do jistého druhu 

deníku, kde se mísí jeho prožitky, jeho pocity a současně snaha 

některé věci vysvětlit a zprostředkovat čtenáři. V ich formě k nám 

jakoby mluví Čížek, avšak v různých obdobích svého života a 

duševního vývoje. Jednou jako mladý kluk, který zaznamenává 

prostředí svého města a ve všech těch vjemech se snaží svým 

uvažováním, chováním, estetickým cítěním zachovat svou identitu 

českého domova. Pak se vypravěč vyvine v dospělého Čížka, zralého 

muže, uvažujícího o přijetí nějakého vyznání a hodnotícího víru v 

boha, kde jednoznačně srovnává svou českou a soluňskou 

zkušenost.
100

  

   V těchto částech vidíme filosofické pochody, vnitřní 

monolog autora a možná i A. Zirasem zmíněnou podobnost s 

vypravěčskou technikou Marcela Prousta. Z jedné věty na druhou 

dokáže autor na základě obrazu, vzpomínky, slova změnit scenérii 

vyprávění a čas, vtáhnout čtenáře do exkurzu jakoby jiného vyprávění, 

a to aniž by se ztratila vypravěčská koherence. Skokově tak provádí 

čtenáře životními události a myšlenkovými pochody tak, že je lze 

velmi dobře sledovat. V tom spočívá také kvalita a zralost jeho psaní. 
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   Jako příklad zde uvádím krátké shrnutí části vyprávění 

Αθρησκεία (Bez vyznání):
101

  

 Vyprávění začíná popisem Karlova otce a matky a jejich postoji a 

vztahu k náboženství. V češtině by se vyprávění nazývalo Bez 

vyznání, jak nám Čížek v textu vysvětluje. Ještě ve dvanácti letech 

nedovedl v sobě najít odpověď na otázku jedné své učitelky, čím 

vlastně je – zda nevěřící (άθεος), anebo bez vyznání(άθρησκος). Dnes, 

jak říká ve vyprávění, by již byl schopen vysvětlit to, k čemu v 

průběhu života dospěl. Závěrem jeho úvahy je uvědomění, že nebyl 

nevěřící, nýbrž že jen nevyznával boha v rámci institucionalizované 

víry.  

   Po této úvaze následuje další skok do minulosti, kdy 

poukazuje na různé potíže spojené s neuznávaným manželstvím jeho 

rodičů, kteří se vzali v Itálii civilním sňatkem, a hlavně na absurditu 

toho, že měl nemocného otce, kterého by v Řecku ani neměli kde 

pohřbít, když nebyl zapsán u žádné církve.  

   Hned na to následuje skok k počátku druhé světové války a 

komentář k mnichovské dohodě a Protektorátu Čechy a Morava. V 

tom období musel Čížek dokazovat svůj původ, aby prokázal, že nemá 

žádnou židovskou krev, která by ho dovedla do koncentračního 

tábora. Stýská si nad tím, že kvůli tomu sice poznal rodokmen své 

české rodiny až do počátku 18. století, ale že víc se toho o nich 

dovědět stejně nemůže.  

   Hned na to následuje krátká úvaha o tom, jaké by ho čekalo 

štěstí, kdyby jeho rodiče bývali zůstali v Itálii nebo v Čechách. Tu se 

hned srovnává se Skácelem, kterého obdivoval, překládal a představil 

řecké společnosti. 

 

  4.2. Čížek jako překladatel 
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 Κάρολος Τσίζεκ: Αθρησκεία « Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής» ΚΙΧΛΗ, 2013, 

σελ. 92 - 100 
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   Čížek přeložil a inicioval překlady řady básní a výborů z děl 

českých, italských a slovenských spisovatelů, často ve spolupráci s 

řeckými spisovateli, např. s Ritsosem, Christianopulosem a s Ioanu.  

   Seznam titulů přeložených básní v originále i v řečtině 

uvádím níže. Jde o literaturu hlavně z 20. století, kromě dvou pohádek 

K. J. Erbena,
102

 klasika z 19. století. Není v nich systematičnost ani 

chronologická (že by začal postupně), ani rozsahová (že by přeložil 

něco od každého významnějšího autora). Nenašla jsem nějaký klíč pro 

volbu konkrétních děl k překladu, snad jen to, že preferoval poezii a 

že se držel spíše několika svých oblíbených autorů, pro potěšení je 

překládal a předkládal řeckému publiku, a pak také to, že přeložil 

široký výbor básní českého nobelisty Jaroslava Seiferta.
103

 

   Dohromady se věnoval deseti českým autorům, kromě 

zmíněného Seiferta a Erbena se mezi jeho překlady najde také Petr 

Bezruč,
104

 Ivan Olbracht,
105

Karel Čapek,
106

 Jiří Wolker,
107

 Fráňa 

                                                 
102

 Karel Jaromír Erben: «Ο μακρύς, ο φαρδύς κι ο θρυψαλομάτης» ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, 

αρ. 111 - 112, 1961, σελ. 652 - 658, μτφ. Κάρολος Τσίζεκ. Karel Jaromír Erben: «Οι τρείς 

χρυσές τρίχες του πανήξερου πάππου» ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, αρ. 113, 1961, σελ. 828 - 

833, μτφ. Κάρολος Τσίζεκ σε συνεργασία με τον Παρασκευά Μηλιόπουλο. 

103
 Σάιφρτ Γιάροσλαβ: «Η γλυκειά συμφορά της ποίησης» ΠΟΤΑΜΟΣ, Αθήνα, 2004 μτφ. 

Κάρολος Τσίζεκ 

104
 Πέτρ Μπέζρουτσ: «Το σκιάχτρο.»,«Λεωνίδας» ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, 1957, αρ. 34., σελ. 370-

371 μτφ. Κάρολος Τσίζεκ. Πέτρ Μπέζρουτσ: «Μαρύτσκα Μαγκντόνοβα» ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 

ΕΠΟΧΗ, 1958/1, σελ. 329-330 μτφ. Κάρολος Τσίζεκ σε συνεργασία με τον Γιάννη Ρίτσο. 

Πέτρ Μπέζρουτς: «Το κόκκινο λουλούδι», «Κύγιοβ», «Βέρμπιτσε», «Ποιός θα ρθει στην 

θέση μου», «Το σκιάχτρο», «Τα δάση της Σιλεσίας» ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 1959/2, σελ. 27-32, μτφ. 

Κάρολος Τσίζεκ σε συνεργασία με τον Γιώργο Ιωάννου.  

105
 Ίβαν Όλμπραχτ: «Ο θάνατος του λιστή Νίκολα Σούγαϊ» απόσπασμα, ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 

1960/2, σελ. 44 - 49 

106
 Αδελφών Τσάπεκ: «Από την ζωή των εντόμων» απόσπασμα, ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 1962/1, σελ. 

37 - 44 

107
 Γιρζί Βόλκερ: «Τυφλοί μουσικοί», «Μέρα βροχής», «Κυριακή τ’ απόγευμα», «Αλσος» 

ΚΟΧΛΙΑΣ, αρ. 14, 1947, σελ. 32, μτφ. Κάρολος Τσίζεκ. Γιρζί Βόλκερ: «Δωμάτιο 

ξενοδοχείου» ΜΟΡΦΕΣ, αρ. 63, 1951, σελ. 290, μτφ. Κάρολος Τσίζεκ. Γιρζί Βόλκερ: «Το 

λιθόστρωτο» ΜΟΡΦΕΣ, αρ. 66 - 67, 1952, σελ. 74, μτφ. Κάρολος Τσίζεκ. Γιρζί Βόλκερ: «Η 
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Šrámek,
108

 Josef Hora,
109

 Jan Skácel,
110

 šlo tedy o seznámení řeckého 

čtenářstva s dosti širokým záběrem české literatury 20. století. 

   Ve svých překladech se drží originálu velmi pevně, ale 

nikoliv křečovitě. Jeho poetické překlady jsou věrné, vždy se snaží 

poctivě pochopit přesný význam každé fráze a kontext, ve kterém by 

se mohla vyskytovat. Vyplývá to z jeho dotazů na prof. R. 

Dostálovou, ale také z dopisů české ambasádě v Řecku z období 

překládání.
111

 

   Píše se o něm, že je velmi precizní, a to tak, že i kdyby 

některý verš měl občas trochu tratit na kráse, Čížek preferuje držet se 

v těsné blízkosti původního textu.
112

  

   Sama se s tímto názorem ztotožňuji, utvrzena hlavně 

zkušeností s četbou básní Μπαλάντα για τα μάτια ενός θερμαστή a 

Μαρύτσκα Μαγκντόνοβα
113

 (Balada o očích topičových a Maryčka 

Magdonová), které vznikly poté, co Čížek upřednostnil básnický 

potenciál Jannise Ritsose a přeložil pro něj český text. Ten právě pro 

naprostou neznalost češtiny snad nemohl pociťovat tak velkou potřebu 

se držet přesně původní předlohy, kterou Čížek nedokázal překonat. Je 

vidět, že v ohledu na literaturu byl Čížek tak citlivý a skromný, že si 

raději k přebásnění přizval právě J. Ritsose, který si mohl dovolit být 

daleko volnější ve volbě jazykových prostředků a dávat před přesností 

                                                                                                                                                                  
μπαλάντα του θερμαστή» ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΟΧΗ, 1957, σελ. 81 - 91 μτφ. Γιάννης Ρίτσος 

όμως συνεργάστηκε με τον Κάρολο Τσίζεκ για να την κάνει. Γιρζί Βόλκερ: «Ταπείνωση», 

«Ζητιάνοι», «Θέρος», «Το δασάκι», «Ερωτικό ποίημα», «Άνοιξη» ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 1959/1, 

σελ. 45 -50 μτφ. Κάρολος Τσίζεκ σε συνεργασία με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. 

108
 Fráňa Šrámek: «Το φεγγάρι πάνω στον ποταμό» απόσπασμα. ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ. 1961/2, σελ. 

76 - 84 μτφ. Κάρολος Τσίζεκ σε συνεργασία με τον Κυριαζή Χαρατσάρη. 

109
 Γιόζεφ Γόρα: «Ο σακάτης», «Θερισμός», «Ιταλία», «Σάκκο και Βαντσέττι», «Δέκα 

χρόνια, V» ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ. 1961/1, σελ. 50 - 55 μτφ. Κάρολος Τσίζεκ. 

110
 Γιάν Σκάτσελ: «Το σφάλμα των ροδακίνων» ΜΠΙΛΙΕΤΟ, 2003, μτφ. Κάρολος Τσίζεκ 

111
 ELIA-MIET Thessaloniki, archiv Karla Čížka. Navštíven 11.-14.12.2017 

112
 Ντίνος Χριστιανόπουλος στο « ο ζωγράφος Κάρολος Τσίζεκ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ, Θεσσαλονίκη, 1976, Σειρά τέχνης 3. 

113
 Πέτρ Μπέζρουτσ: «Μαρύτσκα Μαγκντόνοβα» ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ, 1958/1, σελ. 

329-330 μτφ. Κάρολος Τσίζεκ σε συνεργασία με τον Γιάννη Ρίτσο. 
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přednost básnické dokonalosti.
114

 Podobným způsobem spolupracoval 

Čížek i s D. Christianopulosem, J. Ioannu a ve výborech z divadelních 

her s K. Charatsarisem. 

 

 Seznam názvů děl přeložených do řečtiny: 

 

Jiří Wolker  Γιρζί Βόλκερ  

 Slepí muzikanti  Τυφλοί μουσικοί 

 Noční déšť  Μέρα βροχής 

 Ze soboty na 

neděli 
 Κυριακή τ’ 

απόγευμα 

 Háj  Άλσος / Το δασάκι 

 Pokojík v hotelu  Δωμάτιο 

ξενοδοχείου 

 Dláždění  Το λιθόστρωτο 

 Balada o očích 

topičových 

 Η μπαλάντα του 

θερμαστή / 

Μπαλάντα για τα 

μάτια ενός θερμαστή 

 Pokora  Ταπέινωση 

 Žebráci  Οι ζητιάνοι 

 Žně  Θέρος 

 Báseň milostná  Ερωτικό ποίημα 

 Jaro  Άνοιξη 

Petr Bezruč  Πέτρ 

Μπέζρουτς 

 

 Škaredý zjev  Το σκιάχτρο 

 Leonidas  Λεωνίδας 

 Maryčka 

Magdónova 

 Μαρύτσκα 

Μαγκντόνοβα 

                                                 
114

 Podobným příkladem v českém prostředí je přebásnění Kavafisových básní do češtiny ve 

spolupráci profesorky Růženy Dostálové se známým a oceněným překladatelem a 

profesorem z Ústavu románských studií FF UK, prof. Jiřím Pelánem, kdy na základě úzké 

spolupráce a podrobného překladu s komentářem došlo k vydání Kavafisova díla. 

Kostantinos Kavafis: Nebezpečné touhy. MLADA FRONTA, Praha 1997. překlad Růžena 

Dostálová, Jiří Pelán.  
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 Červený květ  Το κόκκινο λουλούδι 

 Kyjov  Κύγιοβ 

 70000  70000 

 Vrbice  Βέρμπιτσε 

 Kdo na moje místo  Ποιός θα ρθει στην 

θέση μου 

 Slezské lesy  Τα δάση της 

Σιλεσίας 

Ivan 

Olbracht 
 Ίβαν Όλμπραχτ  

 Nikola Šuhaj 

loupežník 

 Ο θάνατος του λιστή 

Νίκολα Σούγαϊ 

Josef Hora  Γιόζεφ Γόρα  

 Mrzák  Ο σακάτης 

 Žně  Θερισμός 

 Itálie  Ιταλία 

 Sacco a Vanzetti  Σάκκο και 

Βαντσέττυ 

 Deset let  Δέκα χρόνια, V 

Karel 

Jaromír 

Erben 

 Κάρελ 

Γιάρομιρ 

Έρμπεν 

 

 Tři zlaté vlasy 

děda Vševěda 

 Οι τρείς χρυσές 

τρίχες του 

πανήξερου πάππου 

 Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký 

 Ο Mακύς, ο Φαρδύς 

κι ο Θρυψαλομάτης 

Fráňa 

Šrámek 

 Φράνια Σράμεκ  

 Měsíc nad řekou  Το φεγγάρι πάνω 

στον ποταμό 

Bratří Čapků  Αδελφών 

Τσάπεκ 

 

 Ze života hmyzu  Από την ζωή των 

εντόμων 

František 

Gellner 
 Φράντισεκ 

Γκέλνερ 

 

 Vystěhovalecká  Του μετανάστη 

Jan Skácel  Γιάν Σκάτσελ  
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 Pohřeb na samém 

konci léta 

 Κηδεία στο πέρας 

του καλοκαιριού 

 Chyba broskví  Το σφάλμα των 

ροδακίνων 

Jaroslav 

Seifert 
 Γιάροσλαβ 

Σαϊφρτ 

 

 (výbor z díla)  Η γλυκειά συμφορά 

της ποίησης 

Dalibor 

Pešek 

 Ντάλιμπορ 

Πέσεκ 

 

 Listy ze 

zápisníku 

 Ακολουθώντας την 

συνταγή 

 

   Čížek se snažil řecké čtenářstvo seznámit také s významem 

autorů a proto k překladům přikládal krátké biografie spisovatelů,
115

 

dělal menší analýzu druhu díla a formy, hlavně když šlo o básně, a 

tímto je zasazoval do české, potažmo do evropské literární scény. 

Takové práce napsal a přidal k překladům Jiřího Wolkera,
116

 Petra 

Bezruče,
117

 Ivana Olbrachta,
118

 Josefa Hory,
119

Fráňi Šrámka,
120

 Karla 

a Josefa Čapků
121

 a Jaroslava Seiferta. Za svou celkovou snahu 

předložit řeckému publiku českou literaturu a kulturu byl zcela 

právem oceněn a odměněn cenou Jana Masaryka gratias agit. 

   Je třeba se také krátce zmínit o mnohostrannosti jeho 

překladatelského díla. Značná část jeho překladatelské práce patřila 

italským autorům, které uvedl v řečtině jako první, byli to např. Luiggi 

Pirandello, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Aldo Kapitini, 

                                                 
115

 Viz přílohy č. 8 a 9. 
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 Κάρολος Τσίζεκ: «Εγώ κι ο Γιρζί Βόλκερ», ΚΟΧΛΙΑΣ, αρ. 14. Φεβρουάριος 1947, σελ 

22-23 και 30-31 

117
 Κάρολος Τσίζεκ: «Πέτρ Μπέζρουτς», ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, αρ. 34, Δεκέμβριος 1957, σελ. 370 

118
 Κάρολος Τσίζεκ: «Ίβαν Όλμπραχτ», ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 1960/2, σελ. 43-44 

119
 Κάρολος Τσίζεκ: «Γιόζεφ Γόρα», ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 1961/1, σελ. 49-50 

120
 Κάρολος Τσίζεκ: «Φράνια Σράμεκ», ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 1961/2, σελ. 85-86 

121
 Κάρολος Τσίζεκ: «Κάρελ Τσάπεκ - Γιόζεφ Τσάπεκ», ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 1962/1, σελ. 45-46 
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Salvatore Quasimodo, Emilio Cecchi, Corrado Alvaro, Ercole Patti.
122

 

Za to všechno obdržel několik ocenění, která mu byla udělena v 

průběhu jeho života ze strany italského státu. Takové množství 

známých jmen italské literatury vypovídá o šíři jeho překladatelských 

záběrů a kompetencí. 

   Ještě jednu menší poznámku chci věnovat jeho volbě a 

přístupu k překladu českých jmen a názvů do řečtiny. Nevyužívá 

konvenční transkripce, nýbrž uvádí nový koncept přepisu českých 

slov, vybírá foneticky nejbližší ekvivalenty. Snaží se tak předat 

nejvěrněji a nejpřesněji znění českých slov a jmen. 

   Tudíž české [ř] přepisuje jako [ρζ], [h] jako [γ] např. Jiří, 

Hora jsou Γιρζί, Γόρα. Osobně tento přístup považuji za zdařilý, 

neboť se více přibližuje českému znění. Zajímavé je, že Vrbice 

přepisuje jako Βέρμπιτσε, tedy s vloženým [e], kde by v novořečtině 

byla akumulace takového počtu souhlásek nepřirozená, ale podobný 

případ, Seifert, přepisuje jako Σάιφρτ, tedy bez [e]. 

    

  4.3. Čížek jako grafik, malíř a editor 

  

 „Byl jsem dobrý v kresbě již na gymnáziu. Po dostudování jsem 

maloval pro vlastní potěšení. Maluji s relativní lehkostí, ale píše se mi 

těžko. Malbou se vyjadřuji příměji, originálněji a produktivněji. Proto 

považuji sám sebe hlavně za malíře, a literaturu více méně za 

nešťastnou náhodu.” 
123

  

 

   V tomto směru lze částečně s autorem jakožto malířem 

souhlasit. Přece jen je dnes v Řecku nejznámější hlavně díky své 
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 Ντίνος Χριστιανόπουλος στο « ο ζωγράφος Κάρολος Τσίζεκ» ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, 

Θεσσαλονίκη, 1976, Σειρά τέχνης 3, σελ. 52 - 53 

123
 Κάρολος Τσίζεκ:„Όσο για μένα, ήμουν καλός στο σχέδιο ήδη από το γυμνάσιο. 

Ζωγράφιζα για δική μου ευχαρίστηση μόλις απεφοίτησα. Ζωγραφίζω σχετικά άνετα, αλλά 

γράφω δύσκολα. Με την ζωγραφική εκφράζομαι πιο άμεσα, προτωποριακά και παραγωγικά. 

Γι’ αυτό θεωρώ και τον εαυτό μου κατ’ αρχήν ζωγράφο και την λογοτεχνία λίγο πολύ ένα 

κακό συναπάντημα” Κώστας Κουρίδης: «Το περιοδικό Κοχλίας» ΜΠΙΛΙΕΤΟ, Παιανία, 

1997, σελ. 77 
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grafické, editorské, vydavatelské a umělecké práci. Některá jeho 

malířská díla jsou vskutku obdivuhodná.  

  V létě roku 2016 jsem se dostala do Soluně, a tak jsem využila 

příležitosti seznámit se s řadou jeho vystavených děl v soluňském 

muzeu moderního umění. Některá z nich mne překvapila, objevila 

jsem v nich zajímavé propojení mnoha českých a řeckých prvků a 

symbolů.  

   Například obraz Malíř a jeho svět
124

 (viz příloha č. 5) mne 

naprosto fascinoval. Spatřovala jsem v něm odkaz na antickou tradici 

v podobě schematické archaické hlavy, barevné plastické vyjádření 

skvělé práce českého uměleckého kováře v podobě tepané brány typu 

art nouveau, k tomu krystalický křišťál a to vše rámuje ústřední 

portrét, který mi v té době připomínal elegantní kafkovskou postavu a 

zároveň byzantskou ikonu muže s protáhlým obličejem, vysokým 

čelem a s hluboko zasazenýma modrýma očima. Později jsem se při 

pátrání po nějaké analýze dozvěděla, že tento portrét byl inspirován 

podobiznou jednoho Čížkova příbuzného z venkova, kterou měl snad 

doma po rodičích. 

   Tento první dojem ve mně probudil jakousi radost z 

anagnórisis – pocitu plynoucího z vyjádření mé vlastní životní 

zkušenosti. Poprvé jsem viděla něco, co tak jednoznačně propojovalo 

řecké antické a české kulturní pozadí.  

   Jeho dílo bylo mnohokrát oceněno jak uměleckými kritiky, 

tak literáty, čtenáři i grafiky. Koncept perfektního uměleckého 

vyvážení slovního obsahu a média obsahu – knihy, byl bezesporu 

jedinečný, hlavně protože představoval v Řecku do té doby ne velmi 

využitý druh optické komunikace se čtenářem. Vizuální komunikace 

pro něj byla naprosto zásadní. Jeho blízký spolupracovník a 

mnohaletý přítel, básník Dinos Christianopulos mu byl vděčný za 

úpravu veškeré své poetické tvorby a za úpravu svého literárního 

časopisu. Každá jeho sbírka básní nese Čížkův umělecký podpis a 

tímto se i v povědomí čtenářů tito dva intelektuálové ubírali cestou 
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 V řeckém znění «Ο ζωγράφος και ο κόσμος του» στο Μακεδονικό Μουσείο Σύνχρονης 

Τέχνης 
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života společně. Období několika desítek let spolupráce zanechalo v 

Soluni jedinečný otisk a setkalo se s ohlasem ze všech stran.  

  Výňatek z úvodu do Čížkova rozhovoru pro řecké noviny 

Kathimerini z roku 2004 je dosti výmluvný: 

 „Grafická úprava časopisu Diagonios a jeho stejnojmenného 

nakladatelství, kterých se ujal v roce 1950, resp. 1963, je považována 

za milník v typografii a grafickém umění v Řecku. Jeho originální 

kresba, estetika obálek a vkusná péče o vydání a výtisky zůstávají ještě 

dnes jedinečnými.”
125

  

   Jakožto malíř byl Čížek samouk, tvořit obrazy mu dělalo 

potěšení, protože byl umělecky citlivý. Měl velmi dobré učitele dějin 

umění a výtvarné výchovy na italském gymnáziu a to mu zajistilo 

dobrý základ. Katalyzátorem jeho výtvarného vývoje se stal J. 

Svoronos, poté co se seznámili v Penztikisově lékárně. 
126

 

   Svoronos byl jedním z největších řeckých grafiků 20. stol. 

První rok vydávání časopisu Kochlias měl na starosti veškerou 

grafickou úpravu. Symbol spirálové lastury s nápisem LITERATURA 

– POEZIE – VÝTVARNÉ UMĚNÍ – FILOSOFIE – ŽIVOT, 
127

 

minimalistické vyjádření toho, co jejich skupinu spojovalo, byly jeho 

nápadem a setkaly se u ostatních s velkým nadšením.
128

 

   Časopis si tiskli sami a Čížek měl příležitost od časného 

věku pod vedením spolupracovníků časopisu sledovat průběh práce ve 

velmi přívětivém a tvořivém prostředí a sám prý sestavil sešívačku, s 
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níž časopis vázali.
129

 Od Svoronose vznikla představa dokonalosti 

média literárního textu a Čížek v myšlence pokračoval, rozvíjel ji a 

zůstal jí věrný po celou dobu své tvorby.
130

 Nezůstával s ní jen u 

časopisů a plakátů, ale začal ji aplikovat i na knihy a za to byl oceněn.  

   Jak N. G. Pentzikis, tak J. Svoronos a Takis Iatru se věnovali 

malbě a velmi uvažovali nad smyslem umění, tradice a způsobu 

vyjádření estetické dokonalosti. Pentzikis maloval krajiny. Tradiční 

život a byzantské umění pro něj byly základní inspirací a byl tak 

jedním z prvních Novořeků překládajících byzantské texty, jenž 

využíval tradici byzantské literatury i ve svých románech. Takto 

propojoval své malířské a literární zájmy. Svoronos byl 

profesionálním litografem a grafikem. Studoval na umělecké 

univerzitě v Soluni (studium nedokončil kvůli válce) a v období 

spolupráce na Kochlias již pracoval hlavně v oblasti nakladatelství a 

grafického umění.
131

 

   Literární kruh byl současně kruhem výtvarným a každý z 

přítomných se již vymezoval vlastním stylem malby, kresby či 

grafiky.
132

 Jen Čížek byl nejmladší ve své tvorbě a postupně, 

vyzbrojen znalostmi a zkušenostmi spolupráce s těmito kolegy, 

pokračoval i ve svém samostatném vyjádření, aby dospěl k vlastnímu 

modernímu, minimalistickému stylu. Díky jejich společnosti se 

účastnil Čížek poprvé výstavy obrazů v roce 1944, v květinářství E. 

Konstantinidise, kterou pořádali hromadně.
133

 

   Jeho malířské dílo je děleno na tři cykly. První trval od roku 

1940 do roku 1966, kdy se věnoval hlavně kresbám, druhý od roku 

1966, kdy začal dělat hlavně koláže a monotypy, až do roku 1985, kdy 

se dostal do třetího cyklu kombinované techniky a lineární kresby. 

Jako nástroje k práci v prvním cyklu používal hlavně tužky, pastelky, 
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voskovky, pera a štětce.
134

 Dohromady existuje něco přes 30 děl z 

tohoto cyklu. Později začal dělat plakáty, vyhrával soutěže a postupně 

se propracoval i k tomu, že měl na starosti Μικρή Πινακοθήκη 

Διαγώνιος (Malou galerii Diagonios), kde organizoval výstavy 

různých malířů a psal o nich umělecké kritiky a shrnutí jejich díla. 

Některé z jeho prvních kritik a prezentací autorů v rámci 

nakladatelství Διαγώνιος (Diagónios) byly: Σωτήρης Ζήσης (Sotiris 

Zisis), ο ζωγράφος Τάκης Ιατρού (Μalíř Tákis Iatru), Aγγελος 

Καλογερόπουλος (Angelos Kalogeropoulos), Στέλιος Μαυρομάτης 

(Stélios Mavromátis), Ξάνθιππος Βύσσιος (Xanthipos Výssios), 

Γιάννης Σβορώνος (Jannis Svoronos).
135

 Ve třetím cyklu je již velmi 

zralá tvorba a patří do něj mikrografie, monotypy, koláže, tempera 

(hlavně pro díla erotická).
136

 

   Již dříve se začal intenzivně profilovat jako grafik. Jen v 

průběhu šedesátých a sedmdesátých let udělal grafickou úpravu 

obálek pro 8 různých časopisů (jen pro Diagonios 14 výsledných 

uměleckých zpracování do tisku), 36 dotisknutých knih pro 

nakladatelství Διαγώνιος (Diagonios) a dalších 60 obálek pro 

samostatné knihy, z poloviny mimo svou nakladatelskou práci.
137

 

Veškerá práce proběhla ve spolupráci s typografem Nikosem 

Nikolaidisem a s básníkem a vlastníkem nakladatelství D. 

Christianopulosem. Ve stejném období udělal také více než 16 
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úspěšných plakátů (pro knihkupectví, na oslavu osvobození města, v 

rámci soutěží).
138

  

   Jeho péče o grafickou úpravu knih a periodik do tisku je 

považovaná za jedinečnou.
139

 Pokračoval v ní skoro až do svých 

devadesáti let a zanechal za sebou řadu grafických skvostů, vždy ve 

spojení s knihtiskem, za což získal obdiv a uznání. V této oblasti se 

stal jakousi zárukou vizuální estetické kvality.
140
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5. Korespondence s ÚŘLS 

 

   Již z Prahy mě doktor K. Tsivos vybavil několika dopisy ze 

strany Karla Čížka adresovanými profesorce Růženě Dostálové. 

   Vyplývá z nich, že se v roce 1995 obrátil na českou stranu, 

aby mohl započít kontakt s českým literárním prostředím. Píše, že 

potřebuje zpětnou vazbu a určité náměty pro své překlady a přeje si 

výměnu myšlenek a názorů. To je zřejmé hlavně z prvního 

předkládaného dopisu, psaného v českém jazyce, kde se představuje a 

shrnuje svou dosavadní práci.  

   Ze souvislostí vyplývá, že nachází kontakt a že si začíná 

dopisovat s profesorkou Růženou Dostálovou. Je též zřejmé, že jejich 

korespondence pokračuje a dá se v ní vysledovat vzájemný respekt a 

ocenění. Čížek se obrací na paní profesorku s různými dotazy, 

zejména na některé obraty u Seiferta, kterého překládá.  

   Naopak paní profesorka Dostálová se na něj obrací s 

prosbami o radu ohledně výběru řecké encyklopedie a je jasné, že 

jejich kontakt je produktivní.  

   S laskavým svolením dr. K. Tsivose přikládám s překladem 

tři z těchto dopisů adresovaných ÚŘLS. S laskavým svolením archivu 

ELIA–MIET Thessaloniki pak přikládám jeden dopis od prof. Růženy 

Dostálové Karlu Čížkovi.  

   Přestože dopisy na sebe přímo nenavazují, rozhodla jsem se 

tyto čtyři dopisy přiložit do své práce, jelikož svědčí o tom, že 

kontakty byly vřelé a užitečné pro obě strany.  
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Odesilatel Karel Čížek – adresát ÚŘLS (3. 8. 1995)
141

 

 Vážení pánové, 

    jmenuji se Karel Čížek, narodil jsem se roku 1922 v 

Brescii a od roku 1929 žiji v Soluni, kde jsem pracoval jako lektor na 

italském oddělení místní univerzity (1961 – 1988). 

    Mimo to jsem také malířem, grafikem, spisovatelem a 

překladatelem. Během posledního desetiletí jsem uveřejnil, vedle 

jiných prací, asi 150 překladů z českých básníků v řeckých literárních 

časopisech. 

    Zasílám* vám časopis „To paramilitó” č. 14 (Pireus, 

květen 1993), kde je částečný soupis těchto mých překladů (a překlady 

z Wolkera), a časopis „Entevktirírio” č.30 (Thessaloniki, jaro 1995), 

který obsahuje překlady ze Skácelovy tvorby. Také přikládám několik 

jiných ukázek. 

    Zajímalo by mne vytvořiti si s vámi určitý styk nebo 

spolupráci. Jakoukoliv pomoc mohu nějakým způsobem opětovat ze 

své strany.  

    S krajanským pozdravem 

         Karel Čížek 

    3.8.1995 

 

    Přílohy: 

    Holan 

    Wolker 

    Seifert 

    Šrámek 

    Bezruč 

    Hora 

    * Bude snad lépe když vám časopisy zašlu 

       až po potvrzení příjmu tohoto dopisu a  

       upřesnění vaší adresy.  
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Odesilatel Karel Čížek – adresát prof. Růžena Dostálová (23. 9. 1995)
142

 

 Milá paní, 

    omlouvám se za to, že Vám píšu v řečtině, nemám 

totiž momentálně k dispozici psací stroj s latinkou a nechci, aby se má 

odpověď zpozdila.  

    Děkuji Vám za dopis. Kdybyste měla zájem, mohl 

bych Vám poslat fotokopie několika překladů současných českých 

básníků nebo časopisy, ve kterých byly publikovány, jakmile budou k 

dispozici. 

    S panem Hradečným jsme se sešli v Soluni a od té 

doby od něj vlastně nemám žádné zprávy, což mě velice rmoutí. 

    Už dlouhou dobu se snažím najít někoho, kdo mi 

vysvětlí dva Skácelovy výrazy: název jedné básně TRATIDLA a verš A 

VLČÍ SVATBY BUDOU ZA NÁMI. Nemohla byste mi s tím pomoci 

Vy? 

    Měl jsem naději, že bych letos mohl navštívit Česko, 

kde jsem nebyl celý život. Nepodařilo se mi to. Jel jsem jen do Košic, 

protože nejsou daleko od Miškolcie, kde jsem měl výstavu obrazů ve 

velmi přátelském prostředí. Jednu retrospektivní výstavu připravuji 

teď v Soluni a musím říct, že to je velmi únavná práce. 

 

    Ještě jednou Vám děkuji za dopis.  S KRAJANSKÝM 

POZDRAVEM, jak je zvykem psát… 

        Váš, 

        Karel Čížek”  
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Odesilatel prof. Růžena Dostálová – adresát Karel Čížek (15. 1. 1997)
143

 

 „Milý pane Čížku, 

   opravdu nemohu najít omluvu za to, že Vám tak pozdě a tak 

málo píši. Problém byl v tom, že jsem hledala na Vaše otázky tak 

dlouho odpověď, až už se mi zdálo pozdě psát. Pro české slovo „mez“ 

mě nenapadl jiný ekvivalent než όριο, ale to zdaleka nezní tak poeticky 

jako české „až oschnou meze“ ve spojení s jarem a milováním. 

 V Řecku meze asi nikdy neoschnou, protože jsou suché pořád. Výraz 

„nic na ní není“ bych na uvedeném místě chápala jako správný. „Nic 

nad ni není“ zní dnes už příliš knižně, zastarale, kdežto „nic na ní 

není“ vyvolává dojem obyčejnosti, prostoty, chtěné skromnosti 

v protikladu ke „kráse“ v dalším verši. V Horově básni Studánky, 

z nichž jsme nepili atd. se „světélkující nocí” vztahuje k předchozímu 

„průzračné nápoje“. V další sloce se „příliš černé“ a „příliš bílé“ 

vztahuje k obojímu, k „bratry a sestry“.  

 

   Vaše překlady, které jsme dostala před Vánocemi, se mi 

velmi líbí a zvláště obdivuji, jak jste si dokázal zachovat krásnou 

češtinu. 

   Já mám letos překládat pro Mladou frontu výbor z Kavafise 

(s podporou řeckého ministerstva kultury). Letos před vánocemi mi 

vyšel v Odeonu překlad byzantské historičky Anny Komneny (ležel 

v nakladatelství sedm let). Poněvadž mi ministerstvo kultury znovu 

poslalo formulář žádosti o podporu na překlad řecké literatury 20. st., 

byla bych Vám vděčná za případný tip (próza i poesie, zvl. po r. 

1945), já myslím na Elytise, máme z něho přeloženo jen několik 

ukázek. 

 

   Další rada, o niž Vás prosím, se týká informace o nějaké 

vhodné střední řecké encyklopedii (všeobecné, nebo pokud existuje, 

týkající se hlavně Řecka (včetně adresy nakladatelství)). Dostali jsme 

totiž z řecké strany subvenci na nákup knih pro fakultu, tam máme jen 
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starou encyklopedii Ελευθερουδάκη z třicátých let. Žádala jsem o tuto 

informaci naše vyslanectví, ale žádnou odpověď jsem nedostala.  

 

   Jak víte asi od dr. Hradečného, pracujeme na Dějinách 

Řecka od starověku do současnosti, už jsme to měli mít dávno hotové, 

ale práce se stále protahuje. Je příliš mnoho jiných povinností.  

 

   S paní dr. Sgourdeou–Francovou z Brna připravujeme raději 

První českou učebnici novořečtiny. Doufám, že jí letos dokončíme. 

Samozřejmě mne od soustavné práce stále odvádí výuka na univerzitě 

– v Brně, tam dojíždím každý týden, v Praze a minulý školní rok i 

v Bratislavě (byzantská literatura).  

 

   S jedním kolegou z Brna (prof. R. Hoškem) jsem napsala 

knihu Antická mystéria pro nakladatelství Vyšehrad, u nás je o 

„spiritualitu“ všeho druhu teď velký zájem.  

 

   O činnosti našeho Klubu přátel Řecka asi máte informace 

z Bulletinu, v němž si členové také mohou přečíst Vaše překlady. Jistě 

Vám to číslo poslali.  

 

   Prosím ještě jednou, abyste omluvil mou liknavost v psaní a 

věřte, že se polepším.  

        Srdečně zdraví a vše nejlepší  

  v novém roce      

        přeje R. Dostálová  

 

Příští semestr povedu v Brně též „překladatelský seminář”,  

využiji tam k výkladu i Vaše práce.”  
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Odesilatel Karel Čížek – adresát prof. Růžena Dostálová (22. 6. 2004)
144

 

        

       Soluň, 22.6.2004 

Vážená paní Dostálová, 

     Děkuji Vám za dopis z 9. 6. 

     Neměl jsem nějaké speciální hermeneutické 

potíže se Seifertem. Koneckonců občas si dopisuji s jeho dcerou. 

Potíže jsem měl s ověřováním památek v Praze, které se např. zmiňují 

v některých jeho básních, více či méně výrazně, jako např. na jakou 

historickou osobnost odkazuje báseň TOTO BY MĚLA BÝT MÁJOVÁ 

MODLITBA… (str. 116)
145

, 

 a konkrétně verše: 

      Jak klobouk jehlicí 

      protknuto bylo mečem 

      aby je neodnesl vítr 

      když bouře lomcovala vnitřnostmi
146

 

      … …. …. … … … … … … … … 

      Teď se však zabývám Holanem, a ne 

Seifertem. Možnost, aby někdo našel překlady básní, které člověka 

zajímají, v cizím jazyce, který by znal není jednoduché a ani to 

neznamená záruku toho, že překladatel spolupracoval s básníkem, a 

nakonec pravděpodobně ani to, že si správně vysvětlil jeho 

připomínky. Bylo by úžitečnější, kdyby si člověk mohl sehnat 

specialistu na Holana ochotného pomoci. Vždyť nepotřebuji zas tolik 

věcí, většinou jen nějaké slovo, např. BARVOMĚNKA nebo VATA – 

PUNČ nebo výraz: BYLA TMAVÁ NOC / O KREJCAR MÍŇ nebo 

sloveso: A NEPEKLIT SE S NĚČÍM, CO UŽ NEVYKŘEJE… 
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Γιάροσλαβ:« Η γλυκειά συμφορά της ποίησης» ΠΟΤΑΜΟΣ, Αθήνα, 2004, které vyšlo po 

odeslání dopisu. 
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 Jaroslav Seifert: Dílo Jaroslava Seiferta. Svazek 10. Koncert na ostrově. Májová 

pobožnost. AKROPOLIS. Praha, 2004, str. 39 
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 Měl jsem jednu počáteční odpověď od Akademie věd, poté už ale nic, 

a to přesto, že je z ambasády zpravili, aby se nezdrželi. Jenže bez 

nějaké malé pomoci nemohu dokončit své dílo a je škoda, aby tolik 

snahy přišlo nazmar. 

 

       S přátelskými pozdravy, 

        Karel Čížek 

 

P.S. Nevíte náhodou, které italské 

nakladatelství vydalo Holanovy 

básně v oceněném překladu A. T. 

 Ripellina (jehož kniha Praga 

magica mě doslova okouzlila)? 
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Závěr 

   Cílem práce bylo shrnout a prezentovat život a dílo Karla 

Čížka, který zasvětil velkou část své tvorby českým námětům, třebaže 

sám v Čechách nežil. V Soluni, kde žil, se nacházel ve společnosti 

tvůrčích osobností a významně se podílel na jejich činnosti. Zároveň ho 

celý život provázela snaha udržet kontakt s českou literaturou a kulturou 

a touha přivést do řeckého literárního povědomí a ukázat řeckým 

čtenářům určitý výběr české literatury. Usilovně sledoval dění v české 

společnosti a snažil se o něm informovat řeckou veřejnost.  

   Toho si všímám ve své práci a proto věnuji pozornost jeho 

celoživotní snaze a obdivuhodnému vlastenectví. Za to se mu skutečně 

na konci života dostalo uznání v podobě Ceny Jana Masaryka gratias 

agit. Toto konkrétní pole působení má pro nás největší význam, ale jeho 

tvorba spočívala i v mnoha dalších aktivitách, za něž byl zase oceňován 

zejména v Řecku. Především šlo o jeho výtvarnou a redakční činnost a 

grafickou úpravu knih a časopisů. Zde prokázal mimořádnou pečlivost a 

pracovitost a vnesl moderní přístup do způsobu nakládáni s tiskem knih a 

časopisů. Dodnes je příkladem pro současné výtvarníky. Jelikož měl tak 

široký záběr, nacházela jsem nové a nové materiály a práce se mi 

neustále rozrůstala pod rukama.  

   Hlavními podněty byly opakované návštěvy v archivu a 

uveřejněné překlady, výtvarné kritiky a další hodnocení jeho díla. 

   Za podstatné pokládám zhodnotit jeho snahu o přiblížení se 

českému prostředí. Ta zůstávala dlouhodobě jednostrannou touhou, 

protože se mu nedařilo získat pravidelné kontakty. Teprve až v 

devadesátých letech dostal příležitost k výměně myšlenek, názorů a 

postřehů s profesorkou R. Dostálovou našeho ústavu. Jistě ho také 

potěšilo, když mu profesorka Dostálová napsala, že pro překladatelský 

seminář studentů v Brně počítá s využitím jeho překladů (viz příloha č. 

3). Zajisté by bylo zajímavé v tom pokračovat a uplatnit její podnět pro 

studium novořečtiny u nás.  
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   Zde se podle mého názoru potvrzuje, že by bylo vhodné se 

věnovat obšírněji jeho odkazu a využít skutečnosti, že probíhá 

zpracování jeho archivu v ELIA–MIET Thessaloniki. 
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