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s:abí'na qyl jak znáno dobryu znalcen ruakého píserarrictví

a ve evý'gh etgtích l óopisech dokÁzal rrejadnou překorrat ne-

d1fcrerr. ované nďvní rusof1lství větširry čeek;lch obrozenoů,

kteří ve avé dojeuné láace ks všenr ruoi<énu ěaato nev1děl1

ngbo nechtólt vidlt stinné atrránky carotsého canoděržaYí.

Sablna steJně jak'o l'ácha rynpat1tovel ae všoo'|. pokrokovýal

proudy v rugké i evropaké epoleěnoetl. Podporoval proto BaBo-

zřejně polrkÓ vlagtence bojuJící protl carckónu útlakrr, to

však nelze ehápet jako protlruo$| poatoJ' ale epíáe jako radl-

kálně deuokratlcEó stanoviako té &ástl nladé literární genor.c€'

jež vítala vĚel co sllbova}o lepší budoucnoat evnrpo\ýn rúro-

drlu žíjíoín v duanén ovzduÉÍ Svaté alÍance, af už v Rakougku

nebo Rusku. Pzřgsvěděívó to doLeauje sebfulove p0vodní tvorba

t jebo překladatelakó člnnoct.

stcěí gÍ' proliotovat rBápně |Qr1a Sabiny. s'azek prwní.,

vydaná v řreze r.l.9{1' které porději - praktIc$r beze lgěn -

wšlJ r.1911 v Lalchtrových *tl'ybraqýoh apiaeelr Xarla Sabirryr ,

avezek první, c kouentáÍ.i rl.Thona. Najdeee tu někoIik přek}adů

r ruitlrryr náPř. bóeoň .víltrr l podtttrůkcu Z PuĚktns /orLE.

roJnrll jeĚ rryBle třlkrát - poPlvó v Bvěteoh 29.5.1840. po

tšetí ve společengkÚu bacořcěÍtítu ěeskén r.18t3 /v Lelchtrov!

tVdání g r.1911 zařaleno ooyIer nezl p0vodrrí báaná,/. Překladeu

Je patrně l nevelký eyklua'BeškirsLé píeněr o podtituIken

Z ruskÓho. Ruekó ootlv? zaznívají t{tké v řadě púvodníctr bácrrí

- YB oSlovanu., v iPolenovl., Y 'Bererl'ně'r YB "SloHch Ivarro-

výoh" aj. A1e nejzávalnějšín sablnorýn báenlc\ýn překladen

z nrštlr1y je přebásněrú rErl'cba' /v orlgl'rrá].e 'černec'/lPPPu-

lární po.try Ivarra Koalova, kterou tento rua\ý blíĚencc ŽutsovaEého

vydal těgně pÍed povetdnía děkabrístú /LB25/.

Ivan Kozlov /L779-LB4ol Wl tra5ickou pootovou rueké poazle.
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uladý báaník, l.ev on1onů a poldějl š[aatÍ\ý nenáel, nll.

dveře k literárníuu l epolečenskó$ úspěchu, a].e těžEá

' kter{ ved1a k ochrnutí a r.1ts21 ke clcpotl' nšn|.la

jeho Ž1vot. toprvo jako alcpý nrlák dorábl Xoalov !ku-

Iidrké 1 tv0rěí graloat1. S obdivuhodrrou trou.řevnatoatí

bojovaI ae arou neuocí,e prohluboval svůj báanic\ý taIent. to

lu na].ouŽeně ryneolo eyrnpatíe ětGÍúřů 1 krttl\y. Hěkteró ,

Jebo Lráaq3lch Maní, \Yry ďrudcbněry r jebo pírně, např.

Yeěorníj avon' ae dogud zpívají. $rbina sc aájner glgdovel

fozlovův případ' ěctl c potěřenír jeho e1e6J.cbé verfc |' ěÓateěaĚ

rutoblografÍckdho rlbtichar /wzLv ctraccnóbo štěrtí/, Ltcrdbo

m cvou dobu polěrně dobře přel.oŽll.

tleho překled qylcl zpÍ''ru ěaaoplaeclv v Kv6teďr /2,| .fur -

13.břeren L81o/ a byl uvaden touto přetladetclovou posnáltsour

"Ivan I'oslov, oiar' roo\ýr nerodÍl ae r.1?8o. Eedía vlobeal

neosěcjr1ýut a yycřrován dle pof,adovárú vytší tří{y cpoleěcn-

ltva, by1 JrÍ v nláóÍ velisln ltlomíLen Llteraturtrr' a noBalých

rohoprroetí k,pěatovárrÍ a lvclobovíní Jejínr aobl vldou, přece

ho vlaL cábyvly r larnÍ'atl trluěnóho gvčtt víor vábily nrlli

člnnoct dulevrú. Xonoěnó v 4o.rocc vóku orého po tlřtó nenooi

ocbrml, a tu lte]'o sg básÍúctví úteobou jeho v anduMeh těleg-

q3ich. Zna1con jae franoouzghÓho a vlaakíbo Jarytsl' jako! l Jtch

tltcratury ' takó něaělrrč 1 ansliěttně ar přluětl e llter{rníaí

pIo(y úrodů těcbto ae aabýval. Bcdloďro ne to ltrrtll vlet

rraLu svélro, r ryní toprv otcvřcle ac jaená obrasotvornoatl

říEg duševnÍnu oku Jehor 8 8 povýĚcnou láskou poěal Hěetl'

po drdze bágrrl.ctví. - Co bácrrík atojí Korlov voďLe P\rállna,

Baretinekdtto, Dalvlga a Jazykove t Jest nllóěbeu nrc\lcb oan.

!{éžnou ug1anchollí 83 l4yznecenávajíce, podobají ae poezl.e je}ro

gvukůa pod'voěertím. Žc naň Wr.on působil, dokazuje béaeň Jeho



n l c b , kterÁ všats také ovóděí, ža Kozlov více \rríken

rmantiken jest, ncbof, charaHor 1 děj, zpoěátJ<u !iv5t,

dól tín více undlívá. HluboLost a vřeloot c1tu vĎaL tc !u

tl nenůžc. HěŽnoatí BYou ěaeto př1poníná na l,anartinr.

z oblíbených jďlo píanín p. če]'akovalýn přelolené' B8-

ií ge v čaooplsu ěegkóho tsuzeg.. ila konol' gvó}ro přcbáanění

Sebína poznalcnávó' ža z rus$lch nov1n došle eprdva o

ovově snrt1.

0 ton, jak Kollov ovllvn1l Sabinovu překlad,atelakou ětnnoot

í |éŽ ckuteěnoat, ř'e da10í jeho význnor1ý překlad' tJ.

Ire$ctr ne].odÍí Thouase l&oora n779-Lb,l2/ l pfesněji

c'yklua několike ukácek g tohoto díle - neri ntft právě

nejpoprrlárněj!í, např.,čtrnri,Přee koluJ ěíšo|'stvoÍ.elú

ej.- ďcjuě gt'.urrloÝsl nra\ý přelrlrd loorovýcb báení'

autorm nqby1 nlkdo jrný než Kgrlovt Sablnr. JcnI rngll.ě-

tlnu neovIáilel, nobl ovšcn přlhlódnout k dobovýr něnokýl pře-

!l'd0E' jgŽ byly v Prato doctupnÓ.

2/

Pro sabtn0v překlad KozloÝovl rhniďrar Jcou obaraltor|.rtloLé

něLtcr{ význanovÓ l crtcttckÓ posut1/l tsttr{ llc ďrrnout rhnrba

tlo nlkollEa bodů:

1/ zurntl ge přeóev!ín rytnrc. Iígto tsoglovova eteglol{bo '

převáŽně ětyřstop{lro Jaebu doaezuje Sablna ptt1etopý troebcj.

CcEtsú varl'arrta ní tc{y o dvÚ alabl$r víc, oo! vcdc L rtrátě

rrrčltó větší hutnoatl v ortgtlúle. Sablrrs sl zíoJď netroufl

poLraěovat v t|ácttovýďt erperlucntech e ěca\ýn Jarbcu a no].11

rytaue, který byl pro tcÉoajst ěcgké &nogodlckí poněrg Ň!nóJ5í

a kde něl urěitou oporu l' vo folklorzrí tradiol.

2/ Přek1ed je ěacto dgct volný, něk$l dokonce jen víceoóně

přibližný. Sebínovi a8 ne vždg daří1o najít pro KozlovoYy
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člrneca. / t

volnuJušělch

tní a výraand obrazy rovnonocné, stojně výetlřné a půso-

ěasto vyponábá př.íbltžrýni opioy, např.blvé ekvlvelenty. Proto si

gLolko raz ja plaka]' nad struatri, / Kogda ja pel etradaňje

akorb duši, obnatutoj neětgtsi, / t pyl atraeteJ '

aerdolt /Hoje dušr sží.laa a jo5o dušoju... //

Sablna

lr hrrfu nou hojnýďr c1cí nakanulo, / an jaeu o bolegteeh rrricha

gvého zpíval - fiasch b}udú před zrakcn uu raplanul.o, / a co

toultou, nar1ýrn boJen. dobýt chtíve]' | / 5 nín Jeen bo}estnýcb ran

or{oe ř lvě oítl l  . . .//

Do urěitÓ níry ne těohto pŤeklaťlatelovýoh potÍřích ee podítí

l otsv ěcgkdho verše a lltsrÉrnÍbo jaryka re obrotonír nebof, tebry

plcd atoětyřipetl 1et6r ce tradloe vytříbendbo b{oníokého výraau

tcprve tvoťila.

,/ !|ětsterá uíatg sabtna}odle wóbo wálcrrí lkracr{e, j1nde

naopak prídává' naÉ. V 5.lpěvu se píěe, |žc ec od b}ehr1 Něvy

vrátll ctarý vysloužÍlec g žerrou r doerkou jako kyót. Seblna k tonu

dodávár .l|evlnnogti lcgkeu ovívána, / obral nrj}raašího v jaře tdne'

0běac KozJ.ovovy obrazy obněňr{c r roríjí, ařcJnč Yc Bnale udtĚlat

líěenÍ Ještě poetlětější. l{apř. v přcdamtnó wr1ohově zpovědl s€

o dívce hovoří taktot

Xozlov

Otec ev{y't'oJ, teper napraono / o na! t€b€ podrobno anef,. / .Ja ne

o tou cvěděí text překIedu

arehal.čnost,/stočtyl ' icet let

choěu Je jo  n88ve ř . . . .

sebiqg /vylepšujg/
, n /

tlaří ně přcc obraz jejích vned. / We jt nernalt Avšak pop1ffat /

Hru neIre' ení pojnenovatt

!|ejdo tu ganozřejně o žádqý lapaua.

vcelku' text který }sa l přes značnou

' . . . . -  ^ *  . .  . r  . .  . . , y , 4  /  ' . i  ' . r  } \ i i ^  ř ' 1  q t
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$bblne zřeJaě ěetl obatojně rusky a přelrJ'ádé i nákterá obtířrrá

oígta pon.árně rdaříle. ?'bývá tory jedno vyavětlení - Ěc tďto

posuly a rrlznÁ .yylopiÍsrrír jrou ránšrrtd' v duchu tďtdojšícb

rouantl clýolt avykloatí "

{/ .'tnóho drrrbu jc úp,rrve tertu Y 6.apěvu, Lde Jo předotavován

nnlgMv got v lácce - bodc\ý poruěík polakébo původut

KorLqv

Dal'jokrj rodotvcrurÍk javllcje. / ga po}atslch vojrh choruržtJ

bJ}. / ztooe3r orr ěeet'l tzaentl.ť -/ an prsřde ogr kovarno lstll /

s ncJ v brat rresilrtvonno vrtuplf,, / ctrotel ogreblt, prltecal.ř...

Srblrr

ltladíL' ncvěat.;t có příbuzný' / v PoLsEu laporcnrll na bojlště' ,/

v cvětó *rršcrs, však úumý' l aař'e)- u rráa donov, rítoaíltl' ,r

brry ae 1 t rl'lcnec rí b1ítl'1...

&le ul súbinr ne$l tet 'úgpěšqý, elc nrrrí vylouěcno, řc Jdte

o aěoo rcela jlnóho' ao nerá ertrtle\| óvod. $eblnn hyr tottl

vdřntvý poIonofll r KorJ'ovova aberekter|.otÍ'la proradnóho Po1Éka

ae ho est Bttoltk dotkla, lc eelou peaáI rrilřjt níriltl a pře-

vrdI do jlnÍ, ěletě uor{laí rovirgr.

1/ fléYter{ cl.ova Seblne v duchu ró vlaotní Mltrlokó prux6 ldfrrac-

6tdo' protlídí nebo pílc a vel\ýn píamnsl, laJnóna kqyl bovo-

řío ] .áeer1 BaděJ1nrbo vňěno l t1 .

6/ l|ěLtcr{ Yěty přtdlává proctó Jcnr M1t ttb' nepří}ttad
.Vítr ekuěc po hrobeeh tu ravível / {g\o E gc 3e}u eft goaoívalr

/V ort5rnáler Y trrnanc nsaJac ěut gvctL]. / I ltš ng8ÍtnoJu Xtravoj

polnoěq'j vetcr Ěove]"11",. . / . ilebo na konci 11. 'Fěvrr, po

}rvavó poastě rrykorranó na cokovll .Ugavřeno jÍá onó $r1o aebo. /

zsk]"íne1 joen vinu gvou i sebet. ,/U Koglova ětcocc .tKak v nebc

arrgeIa obňaf' / okrovavl.enrryat ruEalE1?/

Zbývé odpovědět na oté,aku nako1ik bJ}J všechr1y uvedené



zeěrv a poguÍ$/ gákonité z hlediska ěeeké básn1cLé tradi.ce.

[a to jednoznaěné odpovídó aelý obaab prvního gvaatu

'Báení Karla Sablr1y. a roku 1841. rle to aborník přírc

rrerpMrně dorvěděujÍcí překledetclovu rypJató ronantlekou

or1mtaei. vel\ýn Yzore! byl pro Sabinr ncpoc}rybnt fanel

lsnek |{úcha. otevJ.oně ae k tonu dornává v básn1 iPonněnta

na brobó Karl'a }vnte uáctyť' PopfYé ot'.ttěná v tsvětech 1836.

seblna erploltqie dokonoe 1 lúáctrfrv béanlcký glovaíL.

Využívá něrterýon jeho ÍrtÁqých obrazúl abJ připourál

ěterúř0r sÍou apřÍměnogt s nín, napf. iZe uořen daleLo

crtrynul hvěz{y bit / a ta nÍ deleko vlcl věěne touř\y cit. '..

ncbo .rJiá doznél poeIední zbortěrú harÍ} tón, / co enděI

guti ble{ý, rrteY jcet Í otl.... apod.

Prc jeho bágrrě je cřrarakterletý wplaEy ronantl'e$ výbčr

tónrt /,pÁarsíéníts,' oRotcnco pouštť,',Plavba utopcncovai,,Poalední

glevíkh aj./ e trlavnÍch not.lv{ /oaarň$ poutník, oaanňl5l

plevec' tulák' púocrrr acóry g trroby a c 1urou atd..Í

l gvšen 1 výrad'vo. tlen|e to všc tl! pg..I€ttgÍI. obnói{uJc jeho

poctio\ý arlrrúl' c renší vJnalíaavoltí e g nenšÍn talentgc

rornělňuje jeho objevy, nctQr al v přírlšnfu apčohu, oérr!

proPracoveně' oběao i kostrbatě' aoÍ ee do urělté ríry

projcvílo taL. ne rťtnlckÓ a obnezné gtnrktuře překledu

I(ozlovove ilánl'ghar .

Celkový rdl Seblnoqy bácaí.eLd řnl c 3o.{O.let ná vlat

urěltó s|yění bodý g Boa}oYcl. r v Joho aborníku r roku

1841 převIddá clc6,1osl. tón a zdá so, řo nitsoll' rúhodou.

8'y1e to sButÍú doba ražtva pohřberylch, doba urtvá a atígněnó

kdy ušlechtilí duchovd prchel.l. před hnuanou akuteěnogtí
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do gvého nítra, do evých anů o alavné nlnuloatl nebo ídcólní

budougnoati. Zívotní poc1t.y l1dí té doby el'egíeká lntrovertní

poez1e dobře vyatlhovelt - jejtďr gnutnó nálaóy ' jeJ1ch zklalúní,

Jejlctt tragÍku 1 najaenó rnděje e tou\y. Pt.oto Eoz1ov našíu

tchdajšíur nouantlkún rúrauně vtr,.hovovrI. Seblrrs Je ovšcu

ronanttkea poněkud jtndho raŽení, v jcho duĚ1 ř11 tekó plebcJa\ý

Yldor' který vyjadřuJr alcgortc\y v oo1ó ředě cvýoh vet{il

. v ňFolanovi', v báani iPenátce rl.K.t}lar a porděJl v "černó

ttžl.. V ton gtaršího KozJ'ova občarra\y přer{ctal a nókdy aí

avóho ruekóho oblíbence L aobě tek trocltu přtlpúcoboval,

!{yř naťtoazeně trledaI ra jeho ílórl'chenl vspurný lyronúv Ytor.

Radegast Perolel




