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Abstrakt 

 

Povídkový cyklus Magija Beograda (2008, Magie Bělehradu, čes. výbor Bělehrade, 

má kouzelná lásko!, 2014) je jedním z posledních děl srbského autora Moma Kapora. Jeho 

tématem je současný obraz Bělehradu, postavami díla jsou lidé, kteří jsou k tomuto městu 

citově vázaní. Cílem diplomové práce je představit český překlad povídek a jejich 

translatologický komentář. Práce se věnuje tématu bělehradské tvorby Kapora, jíž se autor 

celoživotně zabýval a tvořil v jejím duchu více než deset let. Tato tvorba v českém prostředí 

zatím nebyla reprezentována knižním překladem. Práce přináší také ucelenější autorův 

portrét. Základní osu práce tvoří dvě kapitoly, první přináší portrét autora, druhá se věnuje 

překladu a komentáři.  

 

 

Abstract 

 

Short story cycle Magija Beograda (2008, The Magic of Belgrade, Czech anthology 

Belgrade, my magic love!, 2014) is one of the last works of Serbian author Momo Kapor. 

His subject matter is contemporary picture of Belgrade and characters in his work are people, 

who are emotionally bound to this city. The aim of this dissertation is to introduce a Czech 

translation of the short stories and their translatological commentary. This work deals with 

the theme of Belgrade work of Kapor, which the author engaged in throughout his whole life 

and wrote in this style for more than ten years. This area of his work still does not have a 

Czech literary translation. This dissertation also brings more coherent author’s portrait. 

Pivotal part consists of two chapters, first one is devoted to the profile of the author and the 

second one to the translation and commentary. 
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Předmluva 

 

S dílem Moma Kapora jsem se seznámila před osmi lety, když jsem v regálu rodinné 

knihovny objevila knihu lákající na první pohled svou vizuální podobou. Na titulní straně 

díla byla fotografie mladé slečny, která v kontroverzním oblečku jede na skateboardu, na 

hlavě má helmu a dívá se do dáli. Bylo to jedenácté vydání Kaporova románu Foliranti, 

kniha, která mě citově připoutala k Momovi.  

 Na zadní straně tohoto vydání byla hesla jako „kontroverzní, klíčová kniha, urbánní, 

džínová próza, Bělehrad, nostalgická, zlatá šedesátá, sentimentální…“ Velký zájem o dějiny 

Jugoslávie šedesátých let 20. století a dětství strávené v Bělehradě ve mně vyvolalo touhu si 

knihu přečíst.  

 Byla jsem dílem fascinovaná. Neodolatelně jsem toužila podělit se o ni s mým 

okolím. Momo Kapor byl pro mne velký objev srbské literatury, současně ve mně vyvolalo 

velké zklamání zjištění, že v českém prostředí je dostupná jediná kniha v českém překladu. 

Pro mne to byla výzva: Moma Kapora bude nutné přeložit co nejdřív.  

 Brzy po tomto objevení Kapora jsem na bakalářském studiu na předmětu Překlad 

uměleckého a odborného textu (jihoslovanská jazyková oblast) I u paní PhDr. Milady 

Nedvědové, Ph.D. jako závěrečnou práci k atestaci z předmětu přinesla část překladu 

zmíněného románu Foliranti, který by se do češtiny dal přeložit jako Outsideři. Překlad 

nebyl lehký, ale práce s tímto textem mě naplňovala radostí a přitahovala k dalším 

překladům. Od té doby jsem na překlad Kaporova díla nepřestala myslet. 

 Dnes mám vlastní knihovnu s Kaporovými díly. Kaporova nadmíru zajímavá 

osobnost není v Srbsku komplexně zhodnocena a jeho dílo dodnes není dostatečně 

prozkoumané, a proto každá literárně vědná studie věnovaná Kaporovi, má své čestné místo 

v mé knihovně.  

Kaporova díla se mi do rukou dostávají při pravidelných návštěvách Bělehradu, 

města, které autora celý život inspirovalo a jemuž věnoval velkou část své tvorby. Tato vřelá 

láska k Bělehradu je nám s autorem společná a zdá se, že nás nerozlučně propojila. Proto 

bylo mým přáním a je cílem této diplomové práce seznámit českého čtenáře s dílem Moma 

Kapora.  

Vím, že je mnoho uznávanějších a světově známějších autorů, než je Momo Kapor. 

Přesto mě tento sarajevský rodák a Bělehraďan volbou před několika lety oslovil více než 

doposud kterýkoli jiný autor.  
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se věnuje komentovanému překladu povídkového cyklu Magija 

Beograda (2008, Magie Bělehradu, čes. výbor Bělehrade, má kouzelná lásko!, 2014) 

srbského spisovatele a umělce Moma Kapora. Přestože hlavním fokusem práce je 

komentovaný překlad, zaměřuje se také na život a tvorbu autora, bez jejichž důkladné 

analýzy by překlad nebylo možné kvalitně zpracovat. Proto se její značná část věnuje 

uceleně autorově umělecké činností, která předcházela vzniku srbského vydání překládané 

povídkové prózy. 

V srbštině doposud neexistuje práce, která by synteticky zpracovávala osobnost 

autora a jeho tvorbu. Tento fakt je daný tím, že je Momo Kapor ve svém vlastním prostředí 

často vnímán jako marginální spisovatel. Dosud vzniklé studie se věnují buď jedné částí 

autorovy tvorby, nebo se o něm zmiňují jen zběžně. Podrobnější analýzu autorovy literární 

tvorby nabízí studie Branka Stojanoviće nesoucí název Momo Kapor - od džins proze do 

proze u maskirnoj uniformi (2006, Momo Kapor – od džínové prózy k próze v maskovací 

uniformě), více kratších studií autorovi věnoval Igor Mandić, Marko Nedić zpracoval studii 

na téma městského života v autorových povídkách. Analýzu džínové prózy, jejímž stylem si 

Kapor získal početné čtenářské publikum, přinesl Aleksandar Flaker v díle Proza u 

trapericama: Prilog izgradnji modela prozne formacije na građi suvremenih književnosti 

srednjo- i istočnoevropske regije (1976, Próza v džínách: Příspěvek ke konstrukci modelu 

prozaické formace na materiálech současných literatur středo- a východoevropského 

regionu). V českém prostředí nabízí krátký pohled na literární dílo Kapora doslov Milady 

Černé k jedinému zatím vydanému knižnímu překladu Moma Kapora, dílu Provincijalac 

(1975, Venkovan, čes. Dvojí čas Nika Hercega, 1986). Portrét umělce Moma Kapora 

poskytla útlá publikace Beogradske priče Momo Kapor: Velika galerija Doma vojske Srbije: 

[katalog izložbe] (2011, Bělehradské povídky Momo Kapor: Velká galerie Domu srbského 

vojska: [katalog výstavy]), která vyšla jako katalog výstavy a seznámila s olejomalbami 

malíře Kapora. 

Při přípravě diplomové práce bylo tedy třeba také vycházet z literárněvědných článků 

a recenzí. Přestože dosavadní studie o srbské literatuře se vybranému tématu práce věnují 

velmi málo, posloužily stěžejní práce z dějin srbské literatury, od Aleksandra Jerkova Od 

modernizma do postmoderne: Pripovedač i poetika, priča i smrt (1991, Od modernismu 

k postmoderně: Vypravěč a poetika, povídka a smrt), Jovana Deretiće Kratka istorija srpske 
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književnosti (1987, Stručné dějiny srbské literatury), Predraga Palavestry Posleratna srpska 

književnost 1945-1970 (1972, Poválečná srbská literatura 1945 - 1970), Tihomira Brajoviće 

Kratka istorija preobilja: kritički bedeker kroz savremenu srpsku poeziju i prozu (2009, 

Stručné dějiny hojnosti: kritický bedekr moderní srbskou poezií a prózou), Ljubiši Jeremiće 

Proza novog stila: kritike i ogledi (1976, Proza nového stylu: kritiky a eseje) a další. 

Pro práci s překladem byly stěžejní především práce věnující se teorii překladu od 

Jířího Levého Umění překladu (1963), Zlaty Kufnerové Čtení o překládání (2009), Antona 

Popoviče Poetika umeleckého prekladu (1971), Jána Vilikovského Překlad jako tvorba 

(2002) nebo sborník Kniha o překládání: příspěvky k otázkám překladu z ruštiny (1953) ad. 

Při překládání bylo snahou vycházet z teorie překladu a řídit se jejími pravidly. Pomocníky 

při překládání byly dále slovníky, příručky, Český národní korpus ad. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – první je věnována autorovi a jeho recepci 

ve vlastním prostředí, která je pozoruhodná pro kontroverzi, kterou autor vytváří. Tuto 

kapitolu tvoří šest podkapitol: první si klade za cíl zmapovat počátky autorovy tvorby, druhá 

popisuje autorův specifický styl psaní, třetí se zabývá výrazným předělem ve tvorbě, čtvrtá 

zobrazuje autora jako literáta vlastence a nacionalistu, pátá se věnuje obrazu Bělehradu 

v jeho tvorbě a šestá popisuje autora jako umělce a tvůrčí fenomén v souvislosti s jeho 

mimoliterární činností, s malířstvím. Druhou část práce tvoří překlad a komentář, jehož 

součástí je i stručná analýza jazyka a stylu autora, jak překládaného díla, tak i jeho další 

tvorby. Překlad tvoří celkem 21 povídek, což je zhruba pětina z celkového počtu. Byly 

vybrány povídky od začátku knihy, sled povídek je totožný s originálem. V následném 

komentáři je pozornost věnována především různým úskalím, která vznikla během práce na 

překladu, podává stanovisko překladatelky k samotnému postupu překládání, ke vzniklým 

translatologickým problémům. Představené jsou jazykové zvláštnosti a na ukázkách textu, 

který představuje při překladu problém, jsou uplatněna teoretická východiska české a 

slovenské překladatelské školy. Komentář překladu je rozdělený do deseti podkapitol, které 

se zabývají translatologickými zvláštnostmi a problémy, jež se během překladatelské práce 

objevily. Věnují se problémům českého názvu titulu a samotnému výběru překládaného díla, 

překladatelským prioritám, jazykovým rozdílům, autorskému jazyku, transkripci jazyka, 

ochuzení a obohacení překladu, autorské větě, překladu názvů, poznámkovému aparátu a 

přílohám překladu. Citace děl jsou do textu práce řazeny v českém překladu, srbské resp. 

chorvatské originály jsou uvedeny v poznámce pod čarou.  

Přílohy diplomové práce obsahují bibliografii autora, text překládaného originálu 

Magija Beograda a ukázku Kaporových olejomaleb a ilustrací. 
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Cílem práce je připravit jazykové podmínky a odborné zázemí pro překlad celého 

díla věnovaného Bělehradu. Autorka má ambici osvědčit svou jazykovou kompetenci pro 

umělecký překlad, zároveň vycházet při řešení transpozice originálu do cílového jazyka, při 

interpretaci textu pro cílového čtenáře z translatologických postupů formulovaných českou 

a slovenskou překladatelskou školou.  
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2 MOMO KAPOR – PORTRÉT AUTORA 

2.1 Počátky tvorby 

Momčilo Momo Kapor byl srbský malíř, novinář, spisovatel, dramatik, filmový 

scenárista, fejetonista, válečný reportér. Narodil se 8. 4. 1937 v Sarajevu. V devíti letech se 

přestěhoval do Bělehradu, kde žil a tvořil až do své smrti 3. 3. 2010.  

Do literárního života vstoupil začátkem šedesátých let jako autor tzv. skutečnostní 

prózy neboli prózy nového stylu (stvarnostna proza respektive proza novog stila1) a posléze 

se stal jedním z hlavních představitelů tzv. džínové prózy2, prózy moderního městského 

stylu, bělehradského či univerzálního prostoru3, který byl velmi oblíbeným literárním 

proudem u mladší generace čtenářů. Hlavními znaky novostylistů bylo zobrazení skutečného 

současného života takového, jaký je, a snahou bylo tuto skutečnost podtrhnout také 

autentickým, přirozeným hovorovým jazykem, takovým, jaký se ve společnosti skutečně 

používal. Tento jazyk se sice velmi vzdaloval spisovné srbštině, ale zásadně přispěl rozvoji 

srbské poetiky.4 

                                                 
1 Používá se taktéž termín obnovený realismus či neorealismus. DERETIĆ, Jovan, Kratka istorija srpske 

književnosti, 1987, s. 317. 

2 Jeans-Prose nebo proza u trapericama (džínová próza) – tento termín použil poprvé pro literatury národů 

Jugoslávie chorvatský literární teoretik Aleksandar Flaker. Tento nový typ prozaické literatury se od 

předchozích literárních proudů a směrů odlišoval stylizací městského hovorového jazyka intelektuální 

studentské mládeže a ve svých literárních začátcích se jej pokoušeli uplatnit mladí autoři, mezi které patří 

mj. Bora Ćosić, Antun Šoljan, Ivan Slamnig, Alojz Majetić, Grozdana Olujić, Milisav Savić, Zvonimir 

Majdak aj. FLAKER, Aleksandar. Proza u trapericama: Prilog izgradnji modela prozne formacije na građi 

suvremenih književnosti srednjo- i istočnoevropske regije, 1976. 

3 Jeans próza je fenomén mezinárodního charakteru. Za jejího zakladatele bývá považován J. D. Salinger a jeho 

román Kdo chytá v žitě jako prototyp stylu jeans prózy, dále se k ní řadí V. Aksjonov, O. Hočar nebo U. 

Plenzdorf.  JEREMIĆ, Ljubiša. Proza novog stila: kritike i ogledi, 1976. s. 336 – 337. Džínovou prózu lze 

přirovnat také k tzv. beatníkům (anglicky beat generation, česky zbitá generace), sociálnímu a literárnímu 

hnutí části americké mládeže v druhé polovině padesátých a na počátku šedesátých let 20. století. Jméno 

generaci dal prozaik Jack Kerouac, který napsal v tomto stylu řadu knih. KARPATSKÝ, Dušan, Malý 

labyrint literatury, 2001, s. 55. V českém prostředí je nejznámější dílo Na cestě (1957). Společnými znaky 

těchto dvou generací jsou hrdinové tuláci, dříve tabuizovaná témata (erotika, drogy), hledání smyslu života, 

provokace, výsměch ustáleným hodnotám života atd.  

4 DERETIĆ, Jovan, Kratka istorija srpske književnosti, 1987, s. 317. 
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Kapor, často nazývaný také „rebelem bez příčiny“5, od té doby publikoval více než 

čtyřicet knih, které byly přeloženy do mnoha jazyků a ze kterých se mnohé staly bestsellery 

(některé z nich jimi dodnes jsou). V češtině vyšel knižně pouze román Provincijalac (1975, 

Venkovan, čes. Dvojí čas Nika Hercega, 1986) s doslovem Milady Černé, přeložil ho Josef 

Hlavnička, výbor z povídek I druge priče (1973, čes. A jiné povídky, 1978), který přeložila 

Milada Černá6 a pro Československý rozhlas byly přeloženy rozhlasové hry Ponovo noć 

(1964, čes. Znovu noc, 1965)7 a Onda (1985, čes. Tenkrát, 1986).8 

Od jiných bělehradských spisovatelů se Kapor odlišoval především tím, že sám 

ilustroval svá díla. Malířství vystudoval na Akademii výtvarných umění v Bělehradě roku 

1961.  

Kapor působil dlouhá léta v předních srbských denících, do kterých přispíval svými 

sloupky, které se staly mezi čtenáři velmi oblíbené. Vzhledem k tomu, že jeho tvorba 

vycházela pravidelně několik let, a to denně a nejen v době jeho rané tvorby, počet jeho 

obdivovatelů (kterých již bylo pozoruhodně mnoho) se ze dne na den bleskově navyšoval. 

Za svou tvorbu získal Kapor nejednu literární cenu.9 Svými prvními knihami vydanými 

v Záhřebu v edici Hit10, kde v letech 1972 až 1980 z celkového počtu jedenácti knih vydal 

osm a pouze tři z nich v Bělehradě11, získal věhlas u čtenářstva chorvatského, srbského, ale 

i z ostatních republik tehdejší Jugoslávie. Díky svým prvním dílům Beleške jedne Ane (1971, 

Poznámky jedné Anny), I druge priče, Hej, nisam ti to pričala (1973, Hej, tohle jsem ti ještě 

nevykecla), Foliranti (1974, Podvodníci, Outsideři), Provincijalac se autor stal jedním 

z nejčtenějších a nejpopulárnějších autorů nejen této tvůrčí generace, ale i poválečné srbské 

a jistým způsobem také tehdejší jugoslávské.12 Náklad jeho děl byl velmi vysoký. Celkem 

napsal 46 povídkových knih a románů, které vyšly v několika vydáních u různých 

                                                 
5 Povodom smrti Kapora: Odlazak majstora. VREME. VREME [online], 2010 [cit. 2013-10-10]. 

6 Kapor, Momo: A jiné povídky (výbor z PP I druge priče; Světová literatura, 1978). Databáze českého 

uměleckého překladu po roce 1945: Osobnosti, Černá Milada [online]. [cit. 2014-01-09].  

7 Kapor, Momo: Znovu noc (Ponovo noć; RH, premiéra Československý rozhlas 1965). Databáze českého 

uměleckého překladu po roce 1945: Osobnosti. Wenigová Irena [online]. [cit. 2014-01-09]. 

8 Kapor, Momo: Tenkrát (Onda; rozhlasová hra, Československý rozhlas 1986). Databáze českého uměleckého 

překladu po roce 1945: Osobnosti, Hlavnička Josef [online]. [cit. 2014-01-09].  

9 BIBLIOGRAFIJA. In: ZADUŽBINA Momo Kapor. [online]. [cit. 2013-10-19]. 

10 Nakladatelství Znanje. Jeho knihy vychází vedle domácích i světových bestsellerů. ČERNÁ, Milada, Loňské 

sněhy /doslov/ in KAPOR, Momo. Dvojí čas Nika Hercega, 1986, s. 263. 

11 СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 38. 

12 НЕДИЋ, Марко, Градски живот у причама Моме Капора /поговор/ in КАПОР, Момо, Најбоље године 

и друге приче, 1998, c. 253 – 254. 
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vydavatelů. Kaporova díla byla přeložena do mnoha jazyků, mimo jiné do francouzštiny, 

němčiny, ruštiny, maďarštiny, češtiny, polštiny, ukrajinštiny nebo švédštiny. Napsal osm 

televizních, sedm divadelních a osm rozhlasových dramat, je autorem asi stovky filmových 

a televizních scénářů.13 

2.2 Odlehčený styl Moma Kapora 

Dílo Moma Kapora je často nazýváno tzv. lehkým čtením, což je obvykle chápáno 

dvěma způsoby. Jednak je tu názor, který autora vždy odsuzoval za jeho přespříliš 

divergentní pole působnosti. Kritici považovali jeho zájmy za příliš všestranné na to, aby jej 

někdo mohl brát jako spisovatele vážně. Proto byla Kaporova popularita a tvorba přijímána 

jaksi povrchně. Byl nazýván vždy fenoménem, ale ve smyslu zvláštní případ, který se jen 

pouhou náhodou ocitl v prostředí srbské literatury. Proto se i jeho vzrůstající popularita 

stávala spíše jeho přítěží - vysoký počet čtenářů se často zdůvodňoval právě masovou tiráží, 

která se získávala logicky prostřednictvím (ne)kultury masových médií a z toho často plynul 

názor na autorovu literární povrchnost reflektující povrchnost masy. Jeho literatura byla tedy 

na jednu stranu označována jako „lehká“ ve významu „povrchní“ a „ta, které netřeba věnovat 

příliš pozornosti“.14 Druhým zcela opačným stanoviskem jsou názory, které specifikují 

autorovu tvorbu jako odlehčenou ve významu srozumitelná, bez kýče, ale plná intelektuální 

ironie a kvality15 a jak ji popisuje Milada Černá, „s duchaplným intelektuálním humorem, 

živým hovorovým jazykem a mládežnickým slangem současného Bělehradu.“16 Kapor se 

charakteristiky „lehkého psaní“ až do konce svého života nezbavil, ať v jednom či druhém 

smyslu. „Lehkost jeho vyjadřování je právě to nejtěžší, čeho může spisovatel dosáhnout.“17 

(Přel. V.I.) 

                                                 
13 BIBLIOGRAFIJA. In: ZADUŽBINA Momo Kapor. [online]. [cit. 5.1.2014]. 

14 MANDIĆ, Igor, Urbana mitologija u prozi Mome Kapora /pogovor/ in KAPOR, Momo a. 101 priča: 

Izabrane kratke priče iz knjiga: I druge priče, Lanjski snegovi, Skitam i pričam plus tridesetek novih ..., 1980, 

s. 6 -7.  

15 СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 166 - 

168.  

16 ČERNÁ, Milada, Loňské sněhy /doslov/ in KAPOR, Momo, Dvojí čas Nika Hercega, 1986, s. 262. 

17 „Lakoća njegova izražavanja upravo je ono najteže što pisac može dosegnuti.“ MANDIĆ, Igor, Kaj ste pisali, 

bre? Šta ste napisali, bre?: O knjigama srpskih pisaca 1959-1998, 2011, s. 120. 



 

15 

Kaporova tvorba je plná života, vtipu, „skvělých psychologických postřehů“, je 

„publicisticky moderní“ a „svěží“.18 Je psaná pro širokou čtenářskou veřejnost. Jejími 

hlavními charakteristikami jsou „jednoduchost výrazu, snadné a rychlé uvedení literárních 

postav, ale také i čtenářů do příběhu a zápletky, zajímavost a aktuálnost narativních témat, 

bezprostřední a vtipné vyprávění, velké množství vedlejších motivů a obsahu v povídkách a 

románech, mozaika jejich kompozice a další charakteristiky přenesené z jeho novinářsko-

fejetonických textů“.19 (Přel. V.I.) Kapor se systematicky zabývá „mytologií“ každodenního 

života, jak ji ve své úvodní studii Urbana mitologija u prozi Mome Kapora (Urbánní 

mytologie v próze Moma Kapora) ke Kaporovým vybraným povídkám 101 priča (1980, 101 

povídka) poprvé nazval I. Mandić20. V roli novináře nenese tíhu nutnosti psát umělecká díla, 

jak u jiných autorů bývá zvykem, ale staví se do role pozorovatele života, který zaznamenává 

lidi a jejich vlastnosti, psychologii, vytváří tak obraz celé společnosti a celé jedné doby.21 

Všechny tyto přednosti se bohužel stávaly právě v očích nesouhlasících kritiků slabinami – 

podle nich je autor pisálek fejetonista, který píše povrchně, příliš mnoho a pro masy! Přitom 

zařazení do školních čítanek je to poslední, na co Kapor ve své tvorbě myslel, jak také 

mnohokrát sám ve své tvorbě řekl. Kapor se tohoto označení nikdy nebál a nenechal se jim 

ovlivnit. Navíc, Kapor je jedním z těch autorů, kteří svou slávu získali takřka přes noc, což 

sice negativní postoje k jeho literární kariéře jen zostřuje, ovšem podtrhuje fenomén jeho 

osobnosti.  

Jeho ranou žurnalistickou tvorbu nelze definovat jako klasickou novinařinu, ale 

primárně jako literárně kvalitní texty jen částečně přizpůsobené žurnalistice a jejím 

početným čtenářům. „V jádře byly tyto texty, ve kterých převládaly literární a nikoliv 

novinářské kvality a charakteristiky, nejlepší přípravou pro budoucí povolání Moma Kapora 

                                                 
18 Tamtéž, s. 113. 

19 „..једноставност израза, лако и брзо увођење књижевних ликова, али и читалаца, у причу и заплет, 

занимљивост и актуелност наративних тема, непосредност и духовитост нарације, велики број бочних 

митова и садржаја у причама и романима, мозаичност њихове композиције и друге особине - 

пренесене у њих из његових новинско - фељтонских текстова.“ НЕДИЋ, Марко, Градски живот у 

причама Моме Капора /поговор/ in КАПОР, Момо, Најбоље године и друге приче, 1998, c. 256. 

20 MANDIĆ, Igor, Urbana mitologija u prozi Mome Kapora /pogovor/ in KAPOR, Momo a. 101 priča: 

Izabrane kratke priče iz knjiga: I druge priče, Lanjski snegovi, Skitam i pričam plus tridesetek novih ..., 1980. 

21 MANDIĆ, Igor, Kaj ste pisali, bre? Šta ste napisali, bre?: O knjigama srpskih pisaca 1959-1998, 2011, s. 

120. 
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jako profesionálního spisovatele a ne profesionálního novináře.“ 22 (Přel. V.I.) Autor 

čtenářskému publiku permanentně dokazoval, že se díky své kontinuální literární tvorbě 

neobjevil náhodou a jako fenomén v onom špatném slova smyslu, ale jako „plnokrevný 

spisovatel,“ jak byl jeho příznivci mnohokrát nazýván.23 

Postavami Kaporových děl jsou velmi často Kaporové sami. Přestože většina 

Kaporových děl je próza psaná ve třetí osobě (někdy jsou díla psaná v ich formě, méně pak 

v druhé osobě), hlavní postavou je velmi často autor sám. S „neomylným instinktem pro 

autentickou atmosféru“ Kapor mluví v plurálu, přestože podnětem ke psaní jsou u něj 

kolektivní fascinace – generační, etnické, etické…24 „Samozřejmě, že existují i autoři, 

jejichž reálná, lidská podoba a jejich literární svět se liší, ale v Kaporově případě jsou oba 

tyto světy skutečně zcela korespondentní, jsou téměř identické, jelikož Kapor je z těch 

spisovatelů, jejichž knihy se natolik podobají svému tvůrci (jako se také on podobá jim)…“ 

25 (Přel. V.I.) 

2.3 Změna tvorby – od džínové prózy k próze v maskáčích 

Výrazná změna v jeho tvorbě nastává v letech 1991 až 1995, kdy stráví většinu času 

jako válečný zpravodaj a redaktor listu Vojsko Krajiny ve válce v Bosně a Hercegovině a 

v Chorvatsku.26 Ze spisovatele „lehkého čtení“ se stává tvůrce „těžkých“ válečných povídek 

a románů. Přes původně urbanisticky laděná témata, ve kterých ústřední roli hraje nejčastěji 

mladý, městský, moderní člověk se svou moderní vizí o životě ve velkoměstě (Bělehradě), 

                                                 
22 „У основи, ти текстови, у којима су превлађивали књижевни, а не новинарски квалитети и одлике, 

били су најбоља припрема за будући позив Моме Капора као професионалног писца, а не 

професионалног новинара.“ НЕДИЋ, Марко, Градски живот у причама Моме Капора /поговор/ in 

КАПОР, Момо, Најбоље године и друге приче,1998, c. 254. 

23 MANDIĆ, Igor, Urbana mitologija u prozi Mome Kapora /pogovor/ in KAPOR, Momo a. 101 priča: 

Izabrane kratke priče iz knjiga: I druge priče, Lanjski snegovi, Skitam i pričam plus tridesetek novih ..., 1980. 

s. 8. 

24 REĐEP, Draško, O Momi Kaporu, nalik na pismo. In: Delfi knjižare: Sve dobre knjige na jednom mestu 

[online], 2010 [cit. 2014-02-23]. 

25„Има, наравно, и писаца чији се стварни, људски лик и њихов литерарни свет разликују, но у 

Капоровом случају та два света су заиста потпуно кореспондентна, да не кажемо идентична јер Капор 

је од оних писаца чије књиге толико личе на свога творца (као што и он личи на њих)…“ 

СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 9. 

26 Tamtéž, c. 254. 
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přes pozdější tvorbu zaměřenou také na všední život městských obyvatel nejen mladých, ale 

i starších vrstev, se Kapor dostává k tématu války. Hrdinové jsou buď skuteční lidé zažívající 

svou každodennost v prostředí války, nebo jsou to města - Bělehrad a Sarajevo - jejichž 

věrným kronikářem se Kapor stal. I přes tento velmi nápadný předěl v jeho tvorbě zůstávají 

některé znaky nového, válečného, tématu společné s předešlou tvorbou. Výrazným znakem 

je snaha ukázat podmíněnost životních situací historickými, politickými a společenskými 

příčinami.27  

Kapor se stal spisovatelem kronikářem jedné epochy zahrnující polovinu století. Jeho 

tvorba je téměř celá ve znamení dvou měst, Bělehradu a Sarajeva, která jsou často hlavními 

hrdiny jeho románů.  

Jeho tvorba je výrazně zasažena politickým děním v bývalé Jugoslávii. Pod vlivem 

událostí, ke kterým dochází v devadesátých letech 20. století právě v Bosně a Hercegovině 

a Republice srbské Krajině se Kapor zviditelňuje jako politicky aktivní spisovatel. Často se 

objevuje v médiích, která jsou pod kontrolou tehdejšího prezidenta Slobodana Miloševiće,28 

stává se členem výboru pro obranu pravdy o bosensko-srbském politikovi a politickém vůdci 

bosenských Srbů během občanské války v Jugoslávii Radovanu Karadžićovi (se kterým se 

mimo jiné také dlouhá léta přátelil), senátorem Republiky srbská Krajina.29 V této době 

vznikají texty, které jsou v prostředí bývalé Jugoslávie vnímány často velmi ostrým 

nacionálním pohledem.30  

Dramatické a složité etapě jugoslávských dějin devadesátých let 20. století se autor 

věnuje ve více než deseti publikacích. Nejedná se o politické, nýbrž o literární texty, s 

osobním postojem autora, jehož cílovou skupinou je srbský národ. Cílem autora, v roli 

válečného reportéra, je poskytnout v této válečné próze podporu Srbům v občanské válce. 

Subjektivní pocity autora přitom vycházejí z vnitřního traumatického prožitku druhé světové 

války, kterou autor zažil v raném dětství v rodném Sarajevu. Jsou to texty nostalgicky laděné, 

zachycující sice válečnou atmosféru plné negativních vzpomínek, ale mezi kterými se 

objevují pozitivní pocity a obrazy všedního městského života.  

                                                 
27 НЕДИЋ, Марко, Градски живот у причама Моме Капора /поговор/ in КАПОР, Момо, Најбоље године 

и друге приче,1998, c. 259. 

28 Slobodan Milošević ke svému mocenskému vzestupu získává velký vliv na srbská média. ŠTĚPÁNEK, 

Václav, VIII. Zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské 

historie: Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiče, 2004, s. 186. 

29 Mikan Kozomara - Momo Kapor intervju.avi In: Youtube [online]. 24.09.2011  [vid. 2012-10-18]. 

30 Povodom smrti Kapora: Odlazak majstora. VREME. VREME [online], 2010 [cit. 2013-10-10]. 
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Nejen svou válečnou tvorbou, jako duchaplný kronikář, ale i svými ranými díly se 

Kapor zařadil mezi nejpopulárnější a nejčtenější autory srbské literatury. 

2.4 Kapor jako nacionalista 

Za svoje stanoviska a politickou orientaci byl Kapor státem označený za nacionalistu 

již v šedesátých letech, kdy v roce 1967 podepsal tzv. Predlog za razmišljanje (Návrh 

k zamyšlení).31 Tento návrh se objevil jako odezva na v Záhřebu v témže roce vydanou petici 

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika (Deklarace o postavení a názvu 

chorvatského spisovného jazyka), kterou podepsalo několik desítek předních chorvatských 

intelektuálů, včetně například významného chorvatského spisovatele Miroslava Krleži. 

Deklarace požadovala zrušení jazykové unie se Srby, Černohorci a Muslimy z roku 1954, a 

ač to byla zdánlivě okrajová lingvistická záležitost, v jádru byla politickou a protirežimní 

akcí, která měla demonstrovat svébytnost chorvatského národa. Přestože deklarace neměla 

větší dopad na širší veřejnost, tehdejší komunistickou vládou byla odsouzena jako nacionální 

projev a skutečně byla prvním otevřeným signálem národnostním nepokojům v tehdejší 

Titově Jugoslávii.32 Oba dokumenty - záhřebská deklarace i bělehradský návrh, který 

požadoval pro chorvatské Srby kulturní autonomii, byly odsouzeny za „rozdmýchávání 

nacionalistických vášní“. Tehdejší moc v Jugoslávii odsoudila její signatáře za šovinismus, 

unionismus, separatismus, konzervatismus, byrokratismus, hegemonismus atd.33 Kapor 

svým podpisem veřejně podpořil požadavek chorvatských Srbů na kulturní autonomii 

v Chorvatsku a jako jeden z mála nestáhl svůj podpis, což mu komunistická moc 

nezapomněla. V té době autor poprvé získal nálepku nacionalisty.34 Jak sám později ve své 

knize Ispovesti (2008, Zpovědi) říká, byla to v té době velmi odvážná a smělá reakce, přitom 

stáhnout podpis znamenalo na druhé straně ztrátu charizmatu spisovatele, což si velmi dobře 

uvědomoval a svůj podpis nestáhnul.  

První zárodky nacionální opozice byly provázeny vylučováním ze strany a 

odstraňováním lidí z vysokých redakčních a ředitelských pozic. Kaporovi bylo zakázáno 

                                                 
31 КАПОР, Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 175 – 176. 

32 ŠESTÁK, Miroslav (eds.) et al., Dějiny jihoslovanských zemí, 1998, s. 543. 

33 ПОПОВИЋ, Радован, Писци у служби народа: хроника књижевног живота у Србији 1944-1975, 1991, 

c. 256. 

34 MOMO KAPOR (1937-2010): REPUTACIJA LAKOG PISCA ŠTITILA ME OD PARTIJE, Novi Standard 

[online], 1. avgust 2008, 05 mart 2010 [cit. 2013-10-14]. 
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psát do deníku Politika, do kterého tou dobou pravidelně přispíval.35 Dostal však brzy 

nabídku místa v ženském časopise Bazar a tuto práci přijal s vědomím toho, že bude psát 

anonymně. Pro tuto pro něj zprvu degradující práci, kterou považoval za konec své 

novinářské kariéry, vymyslel fenomenální způsob projevu, a to v podobě krátkých črt, které 

vycházely pravidelně a oblíbila si je široká čtenářská obec.36 Hlavní postavou jeho 

pravidelných příspěvků do Bazaru byla mladá bělehradská hrdinka studentka Anna, která 

mluvila otevřeně o svém okolí a o své rodině. Kapor ústy své hrdinky Anny prezentoval pro 

tehdejší společnost nežádoucí politické názory. Byl to, jak sám ve svých vzpomínkách 

Ispovesti říká: „destruktivní smích mladé generace nad svrženými autoritami, ale režim je 

nezakazoval – jak odsoudit psaní jedné dívenky v časopise pro ženy se střihy a recepty na 

dorty?“ 37 (Přel. V.I.) Tyto texty byly napsané tak, aby byly „pouhou zábavou, čtivem u 

kadeřníka, konzumním zbožím každodenní kultury, hořká pravda zabalena do alobalu a 

převázaná zlatou stužkou. Kapor je mistr vtipu, skvělý vypravěč anekdot, okouzlující 

vypravěč, tudíž autentická drbna, ale já to na stupnici našich literárních charakteristik 

považuji za neobyčejně důležité a nezbytné. (..) Drb jako realizmus, drb jako kritika všeho 

existujícího, drb jako povídka a fejeton – to je nepochybně výjimečný příspěvek usměvavého 

Moma do ponuré prózy našich dnů. V drbech jeho Anny jsou konečně pravé vypravěčské 

hodnoty…“38 Mladá hrdinka Anna se stala prototypem bělehradského způsobu života, skrze 

kterou Kapor do veřejnosti vypustil kritiku tehdejších poměrů a autenticky vykreslil 

(písmem i obrazem) každodenní bělehradskou realitu. Zároveň skrze Annu předvedl své 

mistrovské schopnosti převtělit se do psychologie něžného pohlaví.  

                                                 
35 Ředitel deníku byl členem Ústředního výboru. 

36 Tyto pravidelné příspěvky byly později vydány jako samostatné knihy povídek pod názvem Beleške jedne 

Ane a Hej, nisam ti to pričala. КАПОР, Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 198 – 200. 

37„…разоран смех младе генерације над срушеним ауторитетима, али режим их није забрањивао; како 

осудити писање једне девојчице у женском часопису са рецептима за торте и шнитовима?“ КАПОР, 

Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 200. 

38 „…čista zabava, štivo za čitanje kod frizera, potrošna roba svakidašnje kulture, gorka istina zamotana u 

staniol i povezana zlatnom vrpcom. On je vic-maher, odličan pričalac anekdota, šarmer i kozer, dakle 

autentičan tračer, ali na skali naših književnih odlika ja to držim neobično važnim i potrebnim. (…) Trač kao 

realizam, trač kao kritika svega postojećega, trač kao pripovijetka i feljton – to je, nesumnjivo, izuzetan prilog 

nasmiješenoga Mome sumornoj prozi naših dana. U tračevima njegove Ane ima, napokon, pravih 

pripovijedačkih vrijednosti…“ MANDIĆ, Igor, Kaj ste pisali, bre? Šta ste napisali, bre?: o knjigama srpskih 

pisaca 1959-1998, 2011, s. 112 - 113. 
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Dalším mezníkem v Kaporově tvorbě se stal rok 1972, kdy mu v Sarajevu zakazují 

další reprízy jeho divadelní hry Vox humana39. To je chvíle, kterou Kapor ve svých 

vzpomínkách nazývá často „zákazem vstupu do rodného města.“40 Hra totiž byla 

doprovázena undergroundovými písněmi o důležitých okamžicích srbské historie – od 

povstání Srbů roku 1941 v Nezávislém státě Chorvatsko (NDH) proti tehdejšímu 

ustašovskému režimu až po události v sedmdesátých letech 20. století (písně o Kominformě). 

Když představení navštívil tehdejší předseda stranické organizace v Kosovu Mahmut Bakali, 

hned poté bylo představení staženo z repertoáru a zakázáno. Od té doby bylo Kaporovo 

jméno vláčené v novinách, byl politicky sledován, napadán a označován za podporovatele 

Informbyra.41  Politické i osobní výhrůžky ze Sarajeva ho pronásledovaly i dlouho poté, což 

způsobilo také, že ani jedna Kaporova kniha nebyla v Sarajevu vydaná a ani jeden jeho obraz 

tu nebyl vystaven.42  

Roku 1982 se Kaporův postoj k tehdejší moci projednával na osmnáctém zasedání 

Ústředního výboru Svazu komunistů Bosny a Hercegoviny. Kapor se, jak sám s ironickou 

nadsázkou říká, stal „nepřítelem národu číslo jedna“.43 Jelikož ani přes četné výhrůžky 

nepřestával provokovat svými názory, rozpor mezi autorem a mocí pokračoval. V denním 

tisku byl tehdy odsuzován jako „odpůrce všech ideologií a především té, na které je 

vybudovaná dnešní Jugoslávie,“ dále jako „odpůrce všech jejích organizací“, z čehož 

plynulo dále, že Kapor je proti „rovnoprávnosti, bratrství a jednotě národa a národností 

Jugoslávie.“44 Autor byl tedy na konci 80. let považován režimem za nebezpečného 

nacionalistu, antikomunistu a dokonce za oživovatele četnictva.45 Útokům novinářů se 

                                                 
39 Hra měla do té doby devadesát dvě reprízy a dostala mnohá ocenění. КАПОР, Момо, Исповести: 

аутобиографски роман, 2011, с. 281.   

40 Sarajevo se poté stává ústředním tématem jeho knížek. Hlavním hrdinou je jeho rodné město, do kterého již 

nikdy nevkročil, ale neustále se k němu ve svých románech vrací. 

41 КАПОР, Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 281 – 283. Stalo se tak již relativně dlouho 

poté, co Jugoslávie byla vyloučena z Informbyra (1949) a co komunisté v Jugoslávii začali pronásledovat 

všechny, kteří byť i nepřímo podpořili rezoluci Informbyra. ŠESTÁK, Miroslav (eds.) et al., Dějiny 

jihoslovanských zemí, 1998, s. 513. 

42 КАПОР, Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 284, 286. 

43 Tamtéž, c. 294 – 297. 

44Tato obvinění byla publikována v deníku Vjesnik. Tamtéž, c. 318.  

45 Za četnika byl označen poté, co se v roce 1985 při své návštěvě Ameriky zúčastnil setkání s kanadskými 

Srby. Na toto setkání byl pozván vydavatelem Apićem. Akce se konala v Den kanadských Srbů na 

Niagarských vodopádech 28.6. na Vidovdan, památný den srbského národa. Kvůli této akci byl obviněn z 

„antikomunistické mise“ v Americe, kde se zúčastnil „četnického pikniku“. Tamtéž, c. 322., 
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Kapor bránil v Záhřebu soudním sporem, který vyhrál.46 Po procesu však zůstal Kapor i bez 

vydavatele v Záhřebu a v Bělehradě se stal zakázaným autorem.47  

Dobu Titovy Jugoslávie vylíčil autor například v díle Od sedam do tri (1980, Od 

sedmi do tří), ve kterém se projevuje jako antikomunista líčící nesmyslnost všedního 

úřednického rozmnožování48. Popisuje ho slovy „dobrovolné zajetí“, „nekonečná 

bezejmenná masa úředníků“ a „úřednické mraveniště“.49 V dalších jeho románech je časté 

ironické líčení osudu člověka nekomunisty v Titově Jugoslávii. Typické jsou motivy 

kancelářského života jako symbolu práce v kleci, byrokratického rozmnožování z doby 

byrokratického socialismu, antikomunistické postoje, postavy, které se nechtějí podřídit 

byrokratickému životu a předem daným kulturním normám, hloupé administrativě a 

zákonům, úřednický život nazývá autor „idiotizmem“. Komunisty Kapor charakterizuje jako 

polovzdělané burany a později v knize Ispovesti vzpomíná na tuto dobu a několikrát se k ní 

se stejnou nenávistí navrací: „V ministerstvu zahraničních věcí v Titově ulici hlavním 

vchodem směl vcházet pouze ministr Eduard Kardelj, zatímco můj otec spolu s ostatními 

úředníky vcházel vedlejším vchodem ze strmé uličky, která se prudce svažovala do ulice 

Národní fronty. Toto ponížení, které zakazovalo mému otci vcházet hlavními dveřmi, 

navždy určilo můj vztah k hierarchii moci.“ 50 (Přel. V.I.)  

Kaporova tvorba nepřestala být oblíbená ani po rozpadu Titovy Jugoslávie, naopak, 

v letech 1985 až 1995, tedy v době, kdy se rozpadá tzv. Druhá Jugoslávie, se řadí mezi 

nejpopulárnější a nejčtenější díla srbské literatury a Národní knihovny Srbska51. 

                                                 
DIMITRIJEVIĆ, Kosta, SEĆANJA KOJA ŽIVOT ZNAČE GODINE SA MOMOM KAPOROM (3): 

Galerija nad Atlantikom. Vesti online: Štampano izdanje [online]. 2009, 02.03.2011 [cit. 2013-10-22]. 

46 Novinář Zvizdić musel zaplatit peněžitou pokutu za urážku na cti. КАПОР, Момо, Исповести: 

аутобиографски роман, 2011, с. 323- 327. 

47 Tamtéž, c. 342.  

48 Hrdinou románu je opět zčásti Kapor sám, který v letech 1963 až 1976 pracoval jako novinář ve firmě 

popisující právě v tomto románu. 

49 КАПОР, Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 100. 

50„У министарству иностраних послова, на Титовој улици, на главни улаз имао је право да улази само 

министар, Едвард Кардељ, док је мој отац, заједно са осталим службеницима, улазио на споредни, из 

стрме уличице која се стрмоглављивала према улици Народног фронта. То рано понижење, да мој 

отац не може да уђе на главна врата, заувек је одредило мој однос према хиерархији власти.“ КАПОР, 

Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 173 – 174. 

51 ŽUNIĆ, Dragan, Nacionalizam i književnost: Srpska književnost 1985 - 1995 [online], 1999 [cit. 2013-10-

10], s. 86. 
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O tom, co následovalo, Kapor píše ve svých zpovědích Ispovesti: „Mělo se za to, že 

jsme se my nacionalisti přidali k novému vůdci Slobodanu Miloševićovi. Ne, to vůbec není 

pravda, on se přidal k nám, až do doby, kdy to potřeboval pro udržení své moci. Najednou 

jsme se octli v ráji – všechny zákazy byly zrušeny, už nikdo nešel do vězení kvůli tomu, co 

psal, nikdo nás nepronásledoval…“52 (Přel. V.I.)  

Když se začal rozpoutávat válečný konflikt v bývalé Jugoslávii, Republika srbská 

Krajina pozvala Kapora, aby ve válce působil jako válečný reportér. Kapor souhlasil, později 

své rozhodnutí odůvodnil jako potřebu být v té době „se svým národem“.53 V románu 

Ispovesti Kapor vzpomíná i na začátek války a vyjadřuje svůj stav k nacionalismu: „… jsem 

nacionalista, ale pro mne nacionalismus není nic špatného – člověk si nevybral tým, za který 

hraje, člověk se v něm narodil. Pro mne to nikdy nebylo negativní označení. Avšak nikdy 

jsem se necítil být fanatickým nacionalistou. Nacionalismus byl jedním z vhodných způsobů 

pro ničení komunismu. Komunismus byl hlavní zlo. Podvědomě to cítil celý tento srbský 

národ – všechno to tajné svěcení svátků, Vánoc… (…), to všechno byl odpor proti 

komunistům, odpor proti jednomu bezbožnému systému, který se nakonec zhroutil sám od 

sebe, jelikož byl tímto odporem zevnitř rozežraný. A v rámci toho i moji přátelé i já jsem 

byl nacionalistou. Náš nacionalismus byl hledáním identity, to abychom se neztratili v té 

záplavě očividných lží, způsob, jak nevést tajný, dvojí život…“54 (Přel. V.I.)  

Když poté v roce 1999 NATO bombardovalo Jugoslávii, Kapor okamžitě začal psát 

své deníkové romány a tím navázal na předešlou válečnou tvorbu a vytvořil tak cyklus 

příběhů, jež dnes mnozí nazývají kronikami posledního desetiletí 20. století srbských dějin.55 

                                                 
52 „Сматра се да смо ми, националисти, пришли новом вођи Слободану Милошевићу. Не, то уопште 

није тачно, он је пришао нама, све док му је то било потребно ради очувања власти. Одједанпут, 

нашли смо се у рају; све забране су укинуте, нико више није ишао у затвор због писања, нико нас није 

гонио...“ КАПОР, Момо, Исповести: аутобиографски роман, 2011, с. 345. 

53 Tamtéž, c. 355, 368. 

54 „… ја сам националиста, али за мене, национализам није ништа ружно - није човек изабрао тим за 

који игра, родио се у њему - за мене то никада није била негативна одредница. Међутим, ја се никада 

нисам осећао фанатичним националистом. Национализам је био један од згодних начина да се руши 

комунизам. Комунизам је био главно зло. То је подсвесно осећао читав овај српски народ - све то 

тајно слављење слава, Божића... (...) ... то је све био отпор комунистима, отпор против једног 

безбожничког система, који се на крају срушио сам од себе, јер је био разједен изнутра тим отпором. 

И у оквиру тога, и моји пријатељи и ја, били смо националисти. Наш национализам био је тражење 

идентитета, да се не изгубиш у тој поплави очигледних лажи, начин да се не води тајни, двоструки 

живот.…“ Tamtéž, с. 386 – 387. 

55 Tamtéž, c. 397.  
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Kapor disponoval výjimečným pozorovatelským talentem, který doplňoval 

zvědavostí a sběrem materiálu zachycujícím všední městský život, což plně uplatnil ve svých 

knihách a čímž získal mimořádnou čtenářskou oblibu. Celoživotní láska k cestování mu 

umožnila vložit do svých děl také živý duch doby a emocionálně sofistikovanou procítěnost, 

která se projevila v umění porozumět ženskému světu – významné nadání, které je mnohým 

mužským autorům odepřená.56  

Mnozí Kaporovi obdivovatelé se od něj odvrátili v době, kdy se vydal jako reportér 

na válečné pole bývalé Jugoslávie. Spisovatel přitom navazuje jistým způsobem na 

novinářsko-literární tradici v srbské literatuře, do které patří ti novináři a zároveň 

spisovatelé, kteří zachytili své zážitky tvorbou z války, jako např. Pera Todorović (písař a 

překladatel ve štábu generála Čerňajeva v srbsko-turecké válce), Veljko Miljićević 

(dopisovatel z První balkánské války), Veljko Petrović (dopisovatel první světové války), 

nebo tvořili poté, co zažili válku, jako například Branislav Nušić (Pripovetke jednog kaplara 

iz srpsko-bugarskog rata 1885, 1886, čes. Příběhy jednoho desátníka ze srbsko-bulharské 

války 1885, 1907), Miloš Crnjanski (dílo Dnevnik o Čarnojeviću, 1921, Deník o 

Čarnojevićovi) a romány Rastka Petroviće nebo Dragiši Vasiće a dalších.57 Pro novináře, 

který se v médiích pohybuje od mládí, je válka přirozeně výzvou a zároveň logickým šířením 

zkušeností. Je tedy přirozené, že spisovatelé se pohybují tam, kde se ději důležité věci, stejně 

jako novináři. „Od Hemingwaye, Remarquea, Saint-Exupéryho, Marlowa bylo normální, že 

spisovatelé odchází do války. Často na stranu svého národa, někdy však i na stranu jiných, 

ohrožených národů,“ říká Kapor. 58 (Přel. V.I.) B. Stojanović Kaporovu válečnou tvorbu pojí 

s nacionální a kulturní identifikací a nejdůležitějším tématem pro Srbsko a celý srbský národ, 

jak pro ten v Republice Srbské a Republice Srbská Krajina, tak pro ty v diaspoře. Považuje 

ji proto za důležitý mezník v srbské literatuře.59 

Tvorba zabývající se tragickými lety federace není vskutku ničím zvláštní, najdeme 

ji v tomto období v literatuře slovinské, chorvatské, makedonské, bosenskohercegovské a 

nejen v tvorbě literární, ale filmové a výtvarné. Těžká období byla vždy logickým popudem 

                                                 
56 MANDIĆ, Igor, Kaj ste pisali, bre? Šta ste napisali, bre?: o knjigama srpskih pisaca 1959-1998, 2011, s. 

416. 

57 СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 146. 

58 „Od Hemingveja, Remarka, Sent Egziperija, Malroa, bilo je normalno da pisci idu u rat. Često na strani svog 

naroda, a ponekad i na strani drugih ugroženih naroda.“ Profil br. 41: Sentimentalne uspomene Mome 

Kapora. Dama. 

59 СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 155. 
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ke vzniku nové literatury, jak dokládají dějiny literatury.60 Kaporův postoj je sice výrazně 

nacionální, ale zároveň „morálně uzemněn“, jak o autorově vlasteneckých postojích mluví 

B. Stojanović: „Proto jsou zcela svévolné a nepodložené námitky jistého počtu průměrných 

pisálků, že Kapor jako reportér a válečný dopisovatel ve válečných textech oslavoval smrt.“ 

61 (Přel. V.I.) Kapor se stal v tomto období morální autoritou pro srbský národ, který 

povzbuzoval svými slovy a obrazy v jedné z těch nejtragičtějších chvil historie srbského 

národa. Toto mu však přineslo pověst někoho, kdo v roli válečného reportéra a dopisovatele 

oslavuje smrt. Ani v jednom jeho díle s válečnou tématikou přitom nejsou zmínky o násilí, 

krvi ani nepřinášejí obrazy brutálních válečných scén. Válka je pro Kapora pouze děj, 

svědectví, pozadí, na kterém se odvíjí jednotlivé příběhy lidí a na němž líčí jejich charaktery, 

zachycuje psychologii těchto lidí. Soudobé události autor doprovází vždy také postřehy z 

národních dějin a kultury. Smích a radost, vtip a vkusný humor, který neodmyslitelně patří 

do Kaporovy tvorby vzniklé do devadesátých let, je také přítomný v jeho próze z válečných 

let. Válečná tvorba je celá ve znamení odporu, nikoliv porážek. Záměrem je společná obrana 

srbského národa a patriotismus, který je u Kapora velmi často označovaný za projev 

srbského fašizmu, šovinizmu a dokonce i za podílení se na zločinu.  

V tomto ohledu je výjimečný a zajímavý román Zelena čoja Montenegra (1992, 

Zelené sukno Montenegra), a to především pro způsob autorova zpracování látky. Kapor se 

zabývá staršími dějinami srbského a černohorského národa, avšak s přesahem do aktuálních 

problémů doby, ve které byl román napsán (1991). Román obsahuje tři hlavní linie děje. 

První se odehrává roku 1876 a popisuje ústřední děj, a to přátelství černohorského vladyky, 

knížete Nikoly I. Petroviće- Njegoše a Osman-paši Sarhoše, který se v bitvě v létě roku 1876 

stává jeho zajatcem. Druhou linií je rok 1967 a samotná tvorba, psaní toho díla a zároveň 

příběh o malíři, spisovateli, novináři Zulfikarovi-Zukovi Džumhurovi a jeho přátelství s 

Kaporem. Román byl původně oběma společně psán už v roce 1967 jako filmový scénař. 

Podle Kapora se Džumhur takřka ztotožňoval s životním stavem a osudem Osman paši a tak 

se životopis Osmana paši stal jakýmsi životem Džumhura. Scénář nebyl nikdy zfilmovaný, 

v roce 1992 Kapor vydal text knižně. Třetí linií je přesah do událostí roku 1991, kdy Kapor 

knížku psal. 

                                                 
60 DOROVSKÝ, Ivan, Slovanské literatury a dnešek, 2008, s. 158. 

61 „Стога су посве произвољне и неутемељене примедбе једног броја осредњих текстописаца да је 

Капор, пишући о ратовима у којима је учествовао као репортер и ратни дописник, славио смрт.“ 

СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 15 – 16. 
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Jedná se o román, který se jistým způsobem snaží přehodnotit srbské dějiny, a proto 

se pravděpodobně stal jedním z nejčtenějších a nejvlivnějších62 Kaporových románů (což je 

bezpochyby dané tradičním zájmem o národní historii). Kniha díky svému obrovskému 

nákladu mohla ovlivnit chápání smyslu historie, o které pojednává a zároveň působit na 

hodnocení a vztah k současnosti.  Román ukázal, že doba, ve které autor dílo vydává, se 

nedá pochopit ani vyložit bez poznání a porozumění vlastní historii.  

V líčení Srbů a Černohorců63 v díle autor neuplatňuje žádnou idealizaci, naopak, 

spíše zdůrazňuje, ba vytýká jim jejich civilizační nedostatky, jako je surovost a primitivnost. 

Je tu však na druhé straně oceněna výrazná bojeschopnost, hrdinství Černohorců, která se 

projevují hlavně v motivech úcty vůči nepříteli a vězni a to především pokud nepřátele spolu 

hrdinsky bojovali.64 Tyto vlastnosti jsou v díle zdůrazňovány například citáty z černohorské 

hrdinské epiky.65 Autor nerozlišuje Srby a Černohorce nacionálně, ani etnicky, považuje oba 

národy za jeden společný srbský národ. Ani s ohledem na přítomnost popisů jiných 

národností, o kterých se v díle píše66, nepůsobí tento své doby bestseller dojmem 

nacionalistickým, ale naopak interkulturně tolerantně. Autor poukazuje na silné přátelské 

pouto mezi pravoslavným vladykou a Osmanem, tedy mezi samým sebou a jeho přítelem 

Džumhurem, který byl muslimského vyznání. Tolerantní postoj mezi dvěma přáteli je 

                                                 
62 ŽUNIĆ, Dragan, Nacionalizam i književnost: Srpska književnost 1985 - 1995 [online], 1999 [cit. 2013-10-

10]. s. 83, 86. 

63 Černohorci jsou v díle považování za populaci se srbskou národní identitou. Černohorská identita vznikala 

jako specifická forma srbského národního vědomí a tento rámec překročila až v samém závěru 20. století. 

PELIKÁN, Jan, Šestnáct poznámek k srbsko-černohorským vztahům v 19., 20. a 21. století in SRBSKO-

ČERNOHORSKÉ VZTAHY V 19. A 20. STOLETÍ: 11. Seminář východoevropských dějin [online], 2004 

[cit. 2014-03-01]. 

64 ŽUNIĆ, Dragan, Nacionalizam i književnost: srpska književnost 1985-1995, 2002, s. 405 – 406. 

65 КАПОР, Момо - ЏУМХУР, Зуко, Зелена чоја Монтенегра, 1992, c. 74 – 75, 102-103, 192, 193, 194, 

216. 

66 Najdeme v něm popis Turků, Angličanů, Rusů, Bulharů ad. Z pohledu na Turky v díle nenajdeme příliš 

stereotypů, což by se mohlo vzhledem k tématu očekávat. Postoj autora k Turkům je spíše tolerantní. Jsou tu 

tři roviny pohledu na Turky: prvně jsou to Turci obecně, poté se jedná o mimořádnou osobnost Osmana-paši 

a pak o Muslima Džumhura. Angličané jsou národ vždy podporující křesťany, ale vždy s jistou dávkou 

distance. Zajímá je, co se děje s jihovýchodní Evropou, ale udržují si odstup od válek s Tureckem. Rusové 

jsou přátelé, ale Balkán je jim lhostejný, jsou namyšlení a zajímají se o svou velkou zemi, což jim znemožňuje 

věnovat pozornost menším státům, které jsou v jeho sousedství na Balkáně. Tím Kapor bourá starý a důležitý 

stereotyp o Rusech jako o zachráncích Srbů. O Bulharech zde také najdeme malou zmínku: „Z našeho 

sousedství Hercegoviny plamen povstání zachvátil i bratry naše v Bosně a národ bulharský, naše pokrevní 

bratry slovanské a pravoslavné.“ Tamtéž, c. 28 - 29. 
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nejpozoruhodnějším momentem kulturní historie, i současnosti. Tomuto nacionálnímu, 

duchovnímu a náboženskému problému zde Kapor věnuje pozornost i při vzpomínkách na 

tvorbu původního scénáře s Džumhurem: „Při psaní „Zeleného sukna Monetenegra“ jsem 

bezděčně zastupoval křesťanskou stranu a Zuko muslimskou! Čím více jsme pili, tím více 

jsme byli ochotni činit jeden druhému ústupky. Snažil jsem se v postavách Turků odhalit co 

nejvíce vytříbenosti a důstojnosti, a Zuko na oplátku křesťanům daroval chování rozených 

džentlmenů.“67 (Přel. V.I.) 

Samotný konec díla, kde autor mluví o Chorvatech, však výrazně kontrastuje 

s dosavadním textem. Na samém konci totiž téma přechází plynně do počátku devadesátých 

let 20. století, kdy v souvislosti s přenesením ostatků Nikoly I. Petroviće Njegoše v roce 

1990 autor vstupuje do tehdejších aktuálních problémů: „Podpořeni Německem, Rakouskem 

a Maďarskem, Chorvaté se v létě 1991 rozhodli vyhladit pravoslavný živel, a tak napadli 

Srby v Krajině. Hercegovci, stejně jako kdysi, povstali k jejich obraně a Černohorci přišli na 

pomoc. Místo aby pomohli a zabránili krveprolití, západní mocnosti začaly spřádat 

diplomatické plány. Pravoslavné Rusko samo po krk v nesnázích, zůstalo zdrženlivě 

stranou.“ 68 (Přel. V.I.) Tuto stručnou zmínku lze chápat jako provokaci, jejíž umístění na 

samém konci díla pravděpodobně není náhodné. Působí oproti zbytku textu provokativně, 

nacionalisticky, pro zasazení do tehdejších historických a politických okolností. Lze tedy 

vyvodit závěr (či jen položit otázku), že autor zmínce o válce v Chorvatsku přikládá velkou 

důležitost, když ji takto výrazně začlení na konec díla.69 

Po Kaporově smrti se v chorvatských médiích sotva objevila zpráva o tom, že odešel 

jeden z velkých autorů, který kdysi patřil jak do srbské, tak i do chorvatské literatury. 

Ukázalo se, že pokud se zpráva objevila i v Chorvatsku, představovala spíše než rozloučení 

s autorem, zpřetrhání jakýchkoliv vztahů s ním a jeho literaturou. 

                                                 
67 „У писању "Зелене чоје Монтенегра" ја сам и нехотице заступао хришћанску страну, а Зуко - 

исламску! Што смо више пили, били смо све склонији да један другоме чинимо извесне уступке; 

трудио сам се да у ликовима Турака откријем што више истанчаности и достојанства, а Зуко је, 

заузврат, хришћанима поклањао понашање рођених џентлмена.“ Tamtéž, c. 33-34. 

68„Потпомогнути од Немачке, Аустрије и Мађарске, Хрвати су тог лета 1991. одлучили да истребе 

православни живаљ, па су напали Србе у Крајини. Херцеговци су се, баш као некад, дигли да их бране, 

а Црногорци притекли у помоћ. Уместо да помогну и спрече покоље, западне силе су почеле да плету 

дипломатске конце. Православна Русија, и сама у невољама до гуше, остала је суздржана, по страни." 

Tamtéž, c. 211 – 212. 

69 Dragan Žunić ve své studii upozorňuje na tento fakt a říká, že by pro některé čtenáře mohl být překvapující. 

ŽUNIĆ, Dragan, Nacionalizam i književnost: srpska književnost 1985-1995, 2002, s. 136. 
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Existují však studie a hodnocení, která obraz Kaporovy tvorby podávají pozitivně a 

jejichž hodnota tkví především v tom, že jsou to jedna z mála děl, která se autorovou tvorbou 

zabývají. Počínaje záhřebským literárním vědcem Aleksandrem Flakerem a jeho teoretickou 

prací Proza u trapericama: Prilog izgradnji modela prozne formacije na građi suvremenih 

književnosti srednjo- i istočnoevropske regije (1976, Próza v džínách: Příspěvek ke 

konstrukci modelu prozaické formace na materiálech současných literatur středo- a 

východoevropského regionu), která byla napsaná roku 1976 a kde Flaker analyzuje mimo 

jiné tvorbu Kaporova díla, přes záhřebského kritika Igora Mandiće, který napsal nejen 

vyčerpávající předmluvu ke Kaporově dílu 101 priča, ale soustavně reagoval na Kaporovu 

celoživotní práci (rovněž in memoriam) po srbského literárního kritika Branka Stojanoviće, 

který svou pozornost věnoval především válečné tvorbě Kapora ve velmi podrobně 

rozpracované práci s názvem Momo Kapor - od džins proze do proze u maskirnoj uniformi 

(2006, Momo Kapor – od džínové prózy k próze v maskovací uniformě). To jsou zajisté 

autoři, kteří měnili negativní pohled na svět Kaporovy tvorby a dokázali, že ať Kapor píše o 

čemkoliv, vede ho k tomu talent. Po Kaporově srmti byla v Bělehradě založena vdovou 

Ljiljanou Kapor nezisková organizace, nadace Zadužbina Momo Kapor, která s cílem 

zachovat vzpomínku na spisovatele a malíře pořádá pravidelné výstavy a vzpomínkové akce 

a jednou ročně také udílí cenu „Momo Kapor.“70 

2.5 Obraz Bělehradu v Kaporově próze 

Kaporovo dílo je, jak již bylo řečeno, z většiny tvořeno obrazy Bělehradu, města, 

které celý život autora inspirovalo k tvorbě. Bělehrad je líčen s oním nostalgickým tónem, 

který je přítomný v každém jeho díle. Ať je to melancholie líčící zlatá šedesátá léta či jsou 

to pochmurné dny, kdy město zasáhlo bombardování. 

Láska k Bělehradu udělala z Kapora protagonistu povídek o Bělehradě. Autor jen 

minimálně rozšiřuje okruh tématu, spíše ho neustále prohlubuje. Dokonce lze tvrdit, že píše 

                                                 
70 Ocenění byla udělena rakouskému spisovateli Peterovi Handkemu za dílo „Moravská noc“, umělcům 

Mirjaně Maoduš a Vladimiru Dunjevićovi za jejich celoživotní dílo a režisérovi.Emiru Kusturicovi za knižní 

dílo Smrt je neprovjerena glasina (2010, Smrt je nepodložená fáma). 
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neustále jedno a totéž dílo, když se neustále vrací k jednomu a tomu samému městu. Jako by 

jeho cílem bylo vyčerpat tento jeden velký námět – velkoměsto Bělehrad.71 

Tématy jsou situace vázané na prostředí Bělehradu a mentalita lidí, kteří v něm bydlí 

nebo se v něm narodili a mají k němu osobní vztah. Postavy jsou všední lidé se svými malými 

osudy, někdy jsou jimi i známé osobnosti, se kterými se Kapor přátelil.72 Ústřední autorovou 

tvořivou emocí je v těchto dílech nostalgie a vzpomínky na mládí, melancholie jako fenomén 

jedné dávno ztracené doby, respektive zmizelé. Autor věnuje pozornost i maličkostem, které 

jsou s bělehradským životem spjaté, přítomna je láska ke všem jeho krásám i ošklivostem, 

porozumění všem jeho obyvatelům, ke kterým sám patří a dobře je zná. Často je to jakési 

herbárium vlastních zážitků či snad lépe řečeno kniha vzpomínek. Prožité okamžiky autor 

vždy přivolává a znovu je oživuje, probouzí k životu především své mládí v bělehradských 

ulicích, kdy kriticky a zároveň nostalgicky píše o nenávratných věcech. To jsou všechno 

charakteristiky, které dnes lze nazvat přímo kaporovskými – nostalgie, urbánní mytologie, 

humor, touha po minulosti, autentičnost… 

Kapor je beze sporu jeden z nejvýraznějších Bělehraďanů, který srbskou literaturu 

obohatil o mnohovrstevnaté ztvárnění obrazu a atmosféry města Bělehradu a života obyvatel 

z centra i periferie tohoto města v žánrovém rozpětí od krátkých črt, přes povídkové cykly 

až po romány. Můžeme ho bez nadsázky nazvat bělehradologem. Má dar nahlížet na události 

i na lidské osudy empatickým srdcem a zároveň pregnantně, až exaktně přesně postihnout v 

obecné rovině nadčasovost a zároveň aktuálnost dějů a typizovat své malé nehrdinské hrdiny 

jako neodmyslitelnou součást urbánního prostoru. Má schopnost vyjádřit přesné údaje o 

tomto městě zkrášlené fantazií, ta se však natolik prolíná reálným obrazem Bělehradu, až 

čtenář často nerozezná fikcí od skutečnosti, přesto jádrem všech jeho děl je skutečná realita 

města, tak jako ho požadovali srbští neorealisté. Kapor mimořádně rozuměl době, ve které 

žil, ale znal důkladně také dějiny tohoto města, ke kterým přistupuje s humorným 

                                                 
71 MANDIĆ, Igor, Urbana mitologija u prozi Mome Kapora /pogovor/ in KAPOR, Momo a. 101 priča: 

Izabrane kratke priče iz knjiga: I druge priče, Lanjski snegovi, Skitam i pričam plus tridesetek novih..., 1980. 

s. 9.  

72 Spisovatelé Matija Bećković, Dobrica Ćosić, Danilo Kiš, Zuko Džumhur, Igor Mandić, režisér Emir 

Kusturica nebo herečka Rada Đuričin. Nezřídka sedával Kapor se srbským režisérem Zdravkem Šotrou, 

zakladatelkou bělehradského divadla Atelje 212. Mirou Trailović, spisovatelem Vladimirem Bulatovićem 

Vibem a Miodragem Bulatovićem, zpěvákem a písničkářem Predragem Živkovićem Tozovcem, zpěvákem 

Cunem Gojkovićem a zpěvačkou Lepou Lukić, skladatelem Tomou Zdravkovićem, spisovatelem a malířem 

Jašou Grobarovem a mnoha dalšími. MILIĆEVIĆ, Dušan. "Bermudski trougao" Mome Kapora: Tragovima 

starog beogradskog boema. BLIC online [online]. 2013, 06. 09. 2013. [cit. 2014-05-10]. 



 

29 

odlehčením, s hledáním paralel se současností i nalézáním nenásilného výkladu i poučení z 

dějů minulých. 

Nejčastějšími bělehradskými reáliemi v bělehradské próze jsou říční ostrov Ada 

Ciganlija a hlavní bělehradská promenáda ulice Knez Mihajlova a její okolí. Život na Adě 

Ciganliji také ztvárnil na svých obrazech. (Viz Příloha 4, Olejomalby: Obrázek 3). Kapor je 

skutečným znalcem Bělehradu. Jako velký bohém znal každou jeho hospodu, jako milovník 

přírody každý jeho strom a jako náhodný kolemjdoucí pozoroval jeho obyvatele a pamatoval 

si mnohé tváře, které na hlavní promenádě potkával. Dříve nebo později se tyto tváře ocitly 

v jeho knihách – ať už jako nové, bezejmenné literární postavy či jako ilustrace jeho děl. 

Kapor, který strávil v Bělehradě většinu svého života, rozuměl a popsal ve svých dílech také 

skličující okamžiky života jeho obyvatel, se kterými dělil bídu a chudobu a znal všechny 

útrapy života tohota města. „Interdisciplinární Kaporovyo bádání jsou skutečně zevrubné a 

zahrnují všechny aspekty života,“ 73 (přel. V.I.) cituje ve své studii B. Stojanović spisovatele 

Svetu Lukiće. 

Přestože Kapor je urbánní spisovatel jak tvorbou, tak i osobností, často v jeho 

povídkách najdeme také obraz vesnice, jako zobrazení vysněného místa a ráje pro útěk 

z rušného města. Vesnice je zobrazena vždy jako sen pro všechny, které dusí smog a všední 

banalita, nudný městský život. Spisovatel venkovskou idylu rychle opouští a vrací se zpátky 

do města. Návrat do města je vždy plný stesku, kterým Kapor dává najevo, že vesnice je jen 

způsob, jak se opět a znova přesvědčit, že město je přeci jen to pravé a jediné místo, kde 

chce postava jeho děl stejně jako autor žít. Typická je pro toto téma v této práci povídka 

Vesnice (viz povídka Vesnice). 

Bělehrad je rodné město Kaporových postav. Kaporova hrdinka Anna je prototyp 

Kaporových bělehradských (anti)hrdinů: „No tak, když už klábosíme o všem možným, je 

taky načase zpracovat téma rodnýho města. Co takhle jedná malá esej s originálním 

názvem…  

PROČ MILUJU BĚLEHRAD?  

Já miluju Bělehrad.  

Já miluju Bělehrad, sama nevím proč.  

Já miluju Bělehrad, protože se nachází na soutoku dvou řek. Jsou to Sáva a Dunaj. 

Sáva a Dunaj se už po staletí vlévají do všech domácích úkolů, slavnostních proslovů a 

příležitostných básní. Sáva a Dunaj jsou dědictví.  

                                                 
73„Интердисциплинарно проучавање Капорово заиста је исцрпно, а обухвата све видове живота.“ 

СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 143. 
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Sáva a Dunaj se vlévají přesně pod Kalemegdanem, kde bije do očí (bu-bu-bu-bu-

buch!) nekrásnější výhled na slepé koleje a staré dobytčáky, na které kdosi dávno zapomněl. 

(…)  

Já nejvíc miluju Kalemegdan. Na Kalemegdanu stojí jedna římská studna, do které 

jakýsi chlapík strčil svoji ženu, tak ho potom zavřeli. Toho chlápka i tu studnu. Studna je 

zavřená i kvůli tomu, že v Bělehradě žije spousta lidí, který by tam taky rádi strčili svou 

ženu. Jinak, Bělehraďanům je dovoleno mít jen jednu ženu. Tomu se říká monotonie! 

Jinak, v Bělehradě, jak toto slovo napovídá, žijí Bělehraďani. Bělehraďani se dělí na 

rozené Bělehraďany a na ty, co přišli bůhví odkaď. Rození Bělehraďani jsou buď strašně 

starý nebo jsou úplně maličký. Ostatní přišli bůhví odkaď a porodili úplně maličký 

Bělehraďánky a Bělhraďanečky. (…)  

Ruku na srdce – ve srovnání s Paříží, Londýnem, Benátkami a Ivanjicí , kde jsem 

strávila prázdniny u tety, Bělehrad není bůhví jaký zázrak. Akorát nedovolíme, aby to řekl 

někdo jiný, protože jsme zamilovaní. (…)  

Já miluju Bělehrad taky kvůli tomu, že se všude jinde už po týdnu hrozně nudím, a 

pak si říkám, co se tam asi děje.  

Já miluju Bělehrad, protože mi srdce hrozně buší, když vlak jede po železničním 

mostě, když se vracím domů a furt si tak nějak říkám: bůhví, co se všechno semlelo, co jsem 

byla fuč. A vono – nic! 

Já jsem mistryně v milování Bělehradu! 74 (Přel. V.I.) 

                                                 
74 „Мислим, кад већ тркељишемо о свему и свачему, ред је да обрадимо и своју рођену варош. 

Шта мислите о једном малом есеју са оригиналним насловом... 

ЗАШТО ВОЛИМ БЕОГРАД? 

Ја волим Београд. 

Ја волим Београд, ни сама не знам зашто.  

Ја волим Београд зато што он се налази на ушћу две реке. То су Сава и Дунав. Сава и Дунав се 

већ вековима уливају у све писмене задатке, свечане говоре и пригодне песме. Сава и Дунав су 

тековине.  

Сава и Дунав се уливају тачно испод Калемегдана одакле пуца (бу.у.у.у.м!) најлепши поглед 

на слепе колосеке и старе теретне вагоне које је неко одавно заборавио. (...) 

Ја највише волим Калемегдан. На Калемегдану постоји један римски бунар у који је неки тип 

гурнуо своју жену, па је после затворен. И тај тип и бунар. Бунар је затворен и због тога што у Београду 

живи много људи који би такође тамо гурнули своју жену. Београђанима је иначе дозвољено да имају 

само по једну жену. То се зове монотонија! 

У Београду, иначе, као што и сама реч каже, живе Београђани. Београђани се деле на: рођене 

Београђане и на оне који су стигли бог те пита одакле. Рођени Београђани су или веома стари или 
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Kapor skrze Annu, neznámější hrdinku svých děl, skládá doslova ódu na Bělehrad. 

Proto je Kaporova bělehradská próza svého druhu průvodcem po Bělehradu i s jeho 

obyvatelstvem a tyto knihy jsou skutečně prózou na pokračování. Město je pro Kapora a 

postavy jeho románů nejen osobním výběrem, kde strávit zbytek svého života, ale také osud. 

Tvorba věnovaná bělehradské tématice je nejvíce konzistentní a nejvtipnější. Pro spisovatele 

je Bělehrad posedlost, vášeň, velká láska, ale zejména nekonečná inspirace. 

Dílo Magija Beograda (2008, Magie Bělehradu, čes. výbor Bělehrade, má kouzelná 

lásko!, 2014) uzavírá celou etapu bělehradské tvorby. Svým způsobem reprezentuje celou 

předešlou tvorbu věnující se tématu Bělehradu, když ve 110 povídkách, úryvcích (některé 

pasáže se již vyskytly v jiných povídkách Kapora, tento jev se objevuje ve více jeho 

knihách), anekdotách a prazvláštních biografiích ještě prazvláštnějších obyvatel tohoto 

města, navazuje (tentokráte již naposledy ve svém životě) na všechny povídky, eseje a 

studie, ve kterých se snažil odhalit, v čem je ono „kouzlo Bělehradu“, v čem se liší od jiných 

měst a co je ten takzvaný „duch Bělehradu“. Kromě přeložených povídek, v této práci 

řazených podle původního díla (přeloženo je prvních 21 povídek – Bělehrad je Bělehrad; 

Duch Bělehradu; Nebe; Dlaň; Srdce Bělehradu; Bělehraďané; Penzisté; Noc; Nesmysl; Jaro; 

Krásky; Bělehraďanky; Požehnaný stav; Vesnice; Na ulici; Bělehrad je prostě Bělehrad; 

Bleší trh; Čuburský dvorek; Matina; Bezdomovci; Grilovači) – jsou další charakteristické 

motivy Kaporovy tvorby. Pro představu postačí uvést typicky stručné, často jednoslovné 

názvy povídek, jako jsou například: Jagnjetina (Jehněčí); Kafa (Kafe); Šeširi (Klobouky); 

Beograd za pola sata (Bělehrad za půl hodiny); Kapija (Brána); Beograd nikom ne veruje 

(Bělehrad nikomu nevěří); Kupus (Zelí); Zimske gozbe (Zimní slavnosti); Dobra stara 

vremena (Staré dobré časy); O Evropi (O Evropě); Beograd je svet (Bělehrad je svět); Kafe 

Nostalgija (Kavárna Nostalgie); Živeti u Beogradu (Žít v Bělehradu); Vikend (Víkend); 

Svadba (Svatba); Makedonska ulica (Makedonská ulice); Svakodnevne besmislice (Všední 

                                                 
сасвим мали. Остали су стигли бог те пита одакле и родили су сасвим мале Београђане и Београђанкице. 

(...) 

Руку на срце, у односу на Париз, Лондон, Венецију и Ивањицу, где сам летовала код тетке, 

Београд није никакво чудо од лепоте. Само ми не дозвољавамо да то каже неко други јер смо 

заљубљени. (...) 

Ја волим Београд и због тога што ми свугде постане досадно после недељу дана, па мислим 

шта се тамо дешава.  

Ја волим Београд због тога што ми срце страшно лупа док воз пролази преко гвозденог моста 

када се враћам кући, и све нешто мислим да се богзна шта исподешавало без мене, а уствари - ништа! 

Ја сам првакиња света у вољењу Београда!“ КАПОР, Момо, Хеј, нисам ти то причала,, 2000, c. 71-75. 
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nesmyslnosti); Berberin nemačkog konzula (Holič německého konzula); Jelovnik 

(Jídelníček); Beograđanin u Švajcarskoj (Bělehraďan ve Švýcarsku); Bekstvo (Útěk); 

Nedeljno popodne (Nedělní odpoledne); Beogradski ludaci (Bělehradští blázni); Šta radiš? 

(Co děláš?); Kolači (Koláče); Povratak (Návrat); Kalemegdanska šetnja (Kalemegdanská 

procházka); Inflacija (Inflace); O starim vremenima (O starých časech); Recept (Recept); O 

Beogradu (O Bělehradě); Nekad i sad (Kdysi a teď); Ćao (Čau) atd. 

Bělehradu Kapor přidával na kráse. „Ten Bělehrad, malovaný slovy a napsaný 

kresbou, nepůsobí idealizovaně, protože to by byl kýč, nýbrž pouze zušlechtěně 

optimistickou dioptrií. Těžko by se tato idealizace starého dobrého Bělehradu mohla nazvat 

patriarchálností, ale někde tu je, jen kdyby patriarchálnost nevedla k rurálnosti. Moma 

zbožňoval urbánní Bělehrad, Bělehrad bohémů. Ale nevymýšlel si ho takový, jaký není, 

protože kdyby tomu tak bylo, Moma by neměl tolik čtenářů.“ 75 (Přel. V.I.) 

Kapor je dnes mnohdy vnímán jako symbol Bělehradu. Výlohy dnešní bělehradské 

hlavní promenády, Knížete Mihajla (Knez Mihajlova), zdobí jeho knihy v přebalech 

ilustrovaných jeho skicami Bělehradu, bělehradské hospody zdobí jeho obrazy. Na 

samotném říčním ostrově Ada Ciganlija dnes stojí na jeho počest socha navržená podle 

Kaporovy kresby a na promenádě Ada Ciganlija byl umístěn citát z jeho díla Ada (1976). 

Tímto citátem byla slavnostně otevřena zamýšlená stezka umělců, na níž by měly časem 

přibýt další citáty významných srbských spisovatelů opěvující Adu Ciganliju a Bělehrad - 

citace Iva Andriće, Zuka Džumhura, Branislava Nušiće nebo Duška Radoviće.76  

2.6 Kapor akademický malíř 

Tento Sarajlija, jak bývá často označován pro svůj původ, se považoval primárně za 

akademického malíře, nikoliv za spisovatele. Se stejnou lehkostí, jako tvořil slovesné umění, 

Kapor maloval i své olejomalby a ilustrace – velmi často právě náhodně, jaksi neúmyslně. 

                                                 
75 „Не делује тај Београд, сликан речима и исписан цртежом, идеализован, јер би то био кич, већ само 

оплемењен оптимистичком диоптријом. Тешко би се та идеализација доброг старог Београда могла 

да назове патријархалношћу, али ту је негде, само да патријархалност не води у рурално. А Мома је 

обожавао урбани Београд, Београд боемије. Није га он баш измишљао каковг нема, јер да је тако - не 

би Мома имао толике читаоце.“ ЋИРИЛОВ, Јован, Цртач, приповедач in КАПОР, Љиљана. Легенда 

Капор, 2011, c. 246. 

76 Kaporov citat o Adi zvanično otvorio „Stazu umetnika” na beogradskom izletištu. In: Grad Beograd: Služba 

za informisanje [online]. 11.4.2012 [cit. 2014-04-15]. 
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Kapor se pohyboval mezi profesemi s nesnesitelnou lehkostí. „Moma svým uměleckým 

nadáním - výtvarným a literárním – představoval jedinečné spojení obou talentů, což z něj 

činilo výjimečnou osobnost.“ 77 (Přel. V.I.) Kapor byl, jak již bylo řečeno, též zdatným 

ilustrátorem mnoha svých děl (Viz Příloha 5: Ilustrace) Skici z všedního života, stejně jako 

jeho povídky, jsou obrazem lidí, které potkával v jejich každodennosti, jsou kreslené mezi 

lidmi, ať už v kavárnách nebo na ulici, na okraji novin, ubrouscích, denním menu. Proto jsou 

také nejčastěji na Kaporových kresbách zobrazeny neznámé tváře krásných cizinek, které 

seděly u vedlejšího stolu.  

Kaporova osobnost je fascinující nejen s ohledem na dobu, ve které žil, a na jeho 

pohled na svět, ale také s ohledem na dílo, které za sebou zanechal – nejen literaturu, ale i 

malířství, které vystudoval a kterému se paralelně věnoval. Malířství však u Kapora 

zůstávalo jaksi na okraji jeho veřejného působení a jedině ti, kteří o něm byli lépe 

informovaní, věděli, že je nejen malíř, ale také citlivý ilustrátor vlastních i cizích děl. 

Výtvarné umění bylo s jeho literární tvorbou přitom plně spjato - autor se mu věnoval 

v mnoha esejích a je taktéž tématem mnoha jeho knih. 

Svá umělecká díla vystavoval spíše v zahraničí než v Srbsku - v New Yorku, 

Bostonu, Paříži, Ženevě, Caracasu, Bruselu, Udine, Ljubljaně, Záhřebu.78 Stovky svých děl 

zanechal Kapor v New Yorku a Bruselu, kde nějakou dobu pobýval. Většinu svých děl 

daroval. „Obraz pro mne nebyl nikdy tak důležitý, abych mu věnoval celý svůj život. On je 

pouze způsob, jak poznat svět, aby se pro mne stal pochopitelnější a poté i pro jiné. Když i 

nějaký malíř (většinou amatér) řekne, že nerad prodává své obrazy, protože jsou ony jeho 

součástí, vždy se ptám – kterou součástí: žebro, ledvina nebo koleno? Krása malířství 

spočívá právě v tom, že obrazy nikdo nikdy nemůže vlastnit a v tom, že jsou rozeseté po 

mnohých domovech; žijí svůj nezávislý život, mají své publikum a pod mnohými z nich 

vyrůstají děti, pro které jsou ony nesmazatelnou součástmi interiéru z dětství,“ říká Kapor79. 

(Přeložila V.I.) 

                                                 
77 „Мома је својим уметничким даром, сликарским и књижевним, представљао јединствен спој два 

талента која су га чинила тако посебним.“ КАПОР, Момо, Београдске приче Момо Капор: Велика 

галерија Дома војске Србије: [каталог изложбе], 2011. c. 58. 

78 КУСОВАЦ, Никола, Између сликања приче и ричања слике /поговор/ in КАПОР, Момо, Београдске 

приче Момо Капор: Велика галерија Дома војске Србије: [каталог изложбе], 2011, c. 3. 

79 „Слика ми, наиме, никада није била толико важна да бих јој предао читав свој живот. Она је само 

ачин да упознам свет, да би ми постао јаснији, а после и другима. Када ми неки сликар (обично аматер) 

каже да нерадо продаје слике јер су оне део њега, увек га питам - који део: ребра, бубрежњак или 

коленица? Лепота сликарства управо је у томе што слике нико заувек не може да поседује и што су оне 
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Svou první větší samostatnou výstavu Kapor v Bělehradě uspořádal až v roce 1992, 

asi třicet let poté, co na bělehradské akademii diplomoval z malířství pod vedením srbského 

malíře Nedeljka Gvozdenoviće.  

Tématem jeho obrazů jsou nejen Bělehrad a Sarajevo, ale rovněž četné portréty 

známých osobností srbské historie a kultury, z nichž mnozí byli jeho přáteli. Jsou to mimo 

jiné spisovatel a malíř Đura Jakšić nebo Zulfikar Zuko Džumhur (viz Příloha 4, Olejomalby: 

Obrázek 1), básnířka Desanka Maksimović (viz Příloha 4, Olejomalby: Obrázek 2), 

spisovatelé Duško Radović, Jovan Dučić, Branko Ćopić, Tin Ujević (viz Příloha 4, 

Olejomalby: Obrázek 18) a mnozí další. Dále jsou to literární postavy, jak jeho, tak děl jiných 

autorů. Kaporovy kresby vycházely kromě knih také přes padesát let v mnoha periodikách80.  

Své první olejomalby Kapor maloval v tmavých odstínech abstraktních a ponurých 

atmosfér. Pozdější tvorba však nabízí také krajiny, na kterých jsou světlé písečné pláže, 

světlé tóny všedních dnů plné květin a něžných ženských obrysů. Olejomalby s náměty 

bělehradských řek jsou silně inspirovány impresionistickými díly (viz Příloha 4, 

Olejomalby: Obrázek 11).  

 Jednou z nejčastějších kreseb, která vznikala mnohdy na hospodském ubrousku, je 

žena, jejímž nejpozoruhodnějším detailem jsou vlající vlasy. Ty se často linuly v řeku nebo 

plynule navazovaly na slova měnící se znenadání z latinky do cyrilice. Nejčastěji však 

symbolizovaly vítr. Tento motiv je známý i v Kaporových olejomalbách (viz Příloha 4, 

Olejomalby: Obrázek 16). Charakteristickým znakem Kaporových kreseb je vlající podpis, 

něžná linka tvořena psacími latinskými písmeny s malým počátečním písmenem linoucí se 

do autorova jména: „momo“ (viz Příloha 5, Ilustrace: Obrázek 38). 

   

                                                 
расуте по многим домовима; живе свој независни живот, имају своју публику, а испод многих од њих 

одрастају и деца за коју су оне неизбрисиви део ентеријера из детињства.“ КАПОР, Момо, Ето, тако је 

било! /Oдломак из монографије Момо, par lui meme/ in КАПОР, Момо, Београдске приче Момо Капор: 

Велика галерија Дома војске Србије: [каталог изложбе], 2011, c. 8. 

80 СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 129. 
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3 KOMENTOVANÝ PŘEKLAD 

3.1 Překlad 

3.1.1 Bělehrad je Bělehrad  

-Víte, že se mi vrací syn? – přistoupí ke mně starší dáma, matka mého spolužáka, 

dojatá a švitoří jako čerstvě obarvený kanárek. 

- Proč? – ptám se. 

- Už to tam nemůže vydržet! – řekne stará dáma. – Všechno je v pořádku, teda co se 

práce týče. Jenže, mami, já už to tam nevydržím, Bělehrad je Bělehrad! 

Strávil jsem řadu let nad stovkami popsaných stránek, abych rozluštil, v čem spočívá 

duch Bělehradu, a co je to, čím nás vábí pod svá křídla. A vida, dnes vím míň než na začátku. 

Ani staré dámě, která právě vyšla z kadeřnictví, není jasné, kvůli čemu se jí znenadání 

vrací syn z širého světa, když mu tam tolik let bylo dobře. Co tady, kde na něj nic nečeká: 

ani byt, ani práce, ani peníze? 

Ta naše láska je tak zvláštní! Je vrtošivá a prudká, nechybí v ní ani hlučné hádky, 

které končí sbalením věcí a dušováním se, že už se nikdy nevrátíme, je v ní odpudivost i 

osudová přitažlivosti, je v ní věčný návrat, v té lásce, co připomíná středoškolské strasti plné 

něžností a slz. 

Když jsme v Bělehradě, nadáváme, že nás dusí smog a jak jsou naše ulice přecpané 

automobily. Stěžujeme si na nemožné ovzduší.  

Vysvětlujeme, že člověk nemá co cizinci ukázat, píšeme redakci dopisy o tom, že je 

naše město zanedbané, neudržované, zpustlé, rozkopané, že nemá tamto či támhleto… 

Odlétáme pak do nějakých jiných, hezčích a šťastnějších měst ve světě, obdivujeme vrstvení 

staletí – zámky a bulváry, klenotnice a půvabné fontány. Vybíráme si nejlepší restauraci a 

chválíme obsluhu a příbor, ticho a květiny na stole. A pak náhodou objednáváme hlávkový 

salát, a vida – Bělehrad se nám směje z okraje talíře: to není chuť našeho hlávkového salátu! 

Je naoko hezčí a větší a čistší a zelenější, ale máme pocit, že jsme podvedeni a že žvýkáme 

plast. Pijeme litry minerálky, ale nemůžeme nijak uhasit žízeň. Kdysi nám stačila jen 

sklenice vody z kuchyňského kohoutku. 

Vzpomínáme na své hospody pod lípami, na sousedy a na dědka, jenž měl ve zvyku 

usnout opilý vedle veřejné váhy, obsypán deštěm mincí. Co teď asi dělají naše staré lásky? 
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Jestlipak si kluci ještě pinkají s míčem na školním hřišti? Jestlipak jezdí holky v parku na 

bruslích? Hádá se manželka hasiče s vdovou z prádelny? Jestlipak v kiosku na rohu šustí ve 

větru noviny? Jestlipak si ještě pořád povídá při procházce ten bývalý ministr z bytu domu 

číslo šest? Tahají ženy z trhu na Zeleném věnci červené papriky na nakládání v koších na 

prádlo? Hrají ještě Cikáni ve dvorcích? Jestlipak děti běhají za kropicími vozy? Co tam beze 

mě dělají? 

A čím déle jsme v cizině, tím víc nás Bělehrad přitahuje: počítáme dny do návratu a 

nasloucháme svému srdci, jak bláznivě tluče, zatímco se řítíme přes řeku nad těžkopádnými 

remorkéry a rybáři. Vracíme se ke své lásce, která si ani nevšimla, že jsme tu nebyli. 

Jsme rostliny, které nelze přesadit? Když se vytrhneme ze čtvrtí Čubura, Palilula, 

Dorćol, Zvezdara, Neimar nebo Bulboder, zůstávají naše kořeny hluboko pod asfaltem? 

Moji kamarádi se vrací z dlouhého pobytu v zahraničí, už zešedivělí, ale natěšení 

jako děti. Přivádějí své manželky, nóbl cizinky, kterým po nocích vykládali, jak je Bělehrad 

pěkný, jak je to jediné místo na světě, kde se opravdu dá žít. A ony mlčí a dívají se – 

nic zvláštního nevidí. 

Jak jim otevřít oči? Jak jim přeložit do cizích jazyků duch Bělehradu?  

Těžko. Vydrží to po jistou dobu, čekají společně s matkou na manžela s obědem, ale 

on nepřichází; konečně se vrací, je vidět, že je nametený a rozjařený, takový, jaký nikdy 

nebyl tam, odkud přijel. Přísahá, že vypil jen dvě skleničky, ale je vidět, že jich bylo mnohem 

víc. A pak mají všeho dost a vrací se tam, odkud přišly. Prý je potřebují děti, říkají… A on, 

jako na prázdninách! Sedí s vrstevníky po celý den v místním bufetu, probírají politiku a 

listují úmrtními oznámeními v novinách, vyprávějí vtipy o věčných bosenských muslimech 

Mujovi a Hasovi, hrají preferans – jedním slovem, konečně odpočívají od Západu. 

3.1.2 Duch Bělehradu 

Bělehrad se nerad fotí. 

Nechce se mu pózovat. Vrtí se. Nevypadá na fotkách dobře a vždycky se podobá 

nějakému jinému městu. 

To není Paříž, která se umí mazlit s malíři. 

Ani Londýn, který se umí zalíbit fotografům. 

Ani Řím, který ozdobí suvenýry. 

Ani Vídeň, která se vyjímá jako rytina na popelníku. 
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Ani Moskva, která vypadá hezky, když se vloží do skleněné koule se sněhovými 

vločkami. 

Ani Berlín – medvěd jako přívěšek na klíče. 

Ani Budapešť, která ráda lenoší vyobrazena na barevných talířích pod teplým rybím 

paprikášem. 

Ani Istanbul se zuby ze zlata. 

Ani Atény, kamenná pečeť na rukopisy… 

Zbývá v něm jen málo věcí, které bych už někde neviděl. Možná jen tři: jeho řeky, 

nebe a lidi. Z těchto tří prastarých živlů se rodí jedinečný duch Bělehradu.  

3.1.3 Nebe  

Nad ústím Sávy do Dunaje se ženou mraky a mlhy se mísí s východními a západními 

větry – dramatické nebe se podobá velkému bojišti nějaké nebeské bitvy. Na něm se 

zobrazuje kdykoliv během dne duchovní stav jeho obyvatel. 

Lidé, kteří vyrostli na kamenném břehu pod tak vzrušující kulisou, musí mít 

rozmáchlá gesta, prudkou povahu a nestálou letoru. Tito lidé, kteří přese všechno zůstávají 

ve svém městě, na křižovatce větrů, zatímco dějiny ho boří a mění ho v popel, zemina a 

vrstvy listí překrývají stopy osad a zmizelých civilizací, jsou schopní své město vždy znovu 

pozvednout, ležérně a bez větších nároků, to město člověku šité na míru. Přívětivé, jako 

dobře známá hospoda, na kterou jsme od dětství zvyklí. Město, které nezastraší náhodného 

pocestného svou velikostí, ale připoutá si ho stovkami neviditelných nití navždy ke svému 

srdci.  

3.1.4 Dlaň  

Z leteckých snímků Bělehradu je možné číst jako z dlaně jeho minulost, přítomnost 

a budoucnost.  

Bělehrad má na svých dlaních mozoly, je zjizvený, jeho přátelský stisk je pevný, má 

sílu nebezpečné pěsti, něžnost laskání.  

Jeho prsty: cesty, které vedou do bílého světa – ty staré, císařské, vesnické, vozové, 

pro motorová vozidla a dálnice. Ty, které rozkrajují nebe a zanechávají za sebou dlouhé bílé 

pruhy… 
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Čára charakteru: obrysy rozpadlých pevností na Kalemegdanu. 

Čára života: dlouhá a často přerušovaná jizvami válek. 

A je tu i čára lásky: to jsou břehy čvrti Ada Huja, Válečného ostrova, říčního ostrova 

Ada Ciganlijia a Malá ada… 

Čára výjimečného štěstí: tok jeho řek.  

3.1.5 Srdce Bělehradu 

Kde je srdce Bělehradu? 

Všude a nikde. 

Skrývá se ve vznešené ležérnosti čističů bot, kteří řeknou: „Co dáš, to dáš!“, ve 

filozoficky harmonickém poklidu jeho staříků, kteří přežili tolik válek, ve vtipu, který 

přemění svým veselým výbuchem nevlídné pracovní ráno v trolejbuse, v přátelství číšníka, 

který se nezdráhá usednout s hostem v hostinci „Pod Lípou“ a dát si s ním pivo, v pouliční 

tlačenici, ve které se málokdy budete cítit jako cizinec, ať jste přišli odkudkoliv, v kráse 

počmáraných zdí, které nikdo neomítá a na kterých je vyobrazená dojemná freska pouličních 

osudů, lásek, nadávek, urážek, duchaplností, fotbalových výsledků, jmen – a to vše na 

omítce, pod kterou ještě vykukují upozornění: OVĚŘENO – MIN NJET! VŠICHNI K 

VOLBÁM! ŽIVOT DÁME, TERST NEDÁME! - a nad tím vším cedule s dávno zaniklou 

pojišťovnou SÁVA, které se nepodařilo nic pojistit a nejméně sebe, a bledé stopy změněných 

tabulek s názvy ulic. Duch Bělehradu se skrývá v jedinečném chaosu jeho zelených trhů a 

především v pružné chůzi bělehradských dívek. Bělehradské dívky na ulici – to je pro mě 

úžasný moderní balet jen za klapotu podpatků na jejich botách! Bledé, náhle vyrostlé 

městské dívky, které dospívaly na asfaltu a odchované žádostivými pohledy kolemjdoucích, 

samostatné, drzé a zdvořilé zároveň, s vrozenou elegancí vynalézavých modistek a mazaně 

skrývanou chudobou. Ony jsou nejkrásnější a nejrozkošnější představení, které Bělehrad 

nabízí oku přespolních, až do chvíle, než se někam vypaří, jako na něčí tajné mrknutí, a ulice 

zůstanou neútěšně holé a pusté. A konečně, duch Bělehradu je i v pocitu, že jste doma, že 

nemůžete ztroskotat, protože jste mezi svými, že si vždycky a kdykoliv můžete půjčit pár 

drobných, trochu lásky, střechu nad hlavou a trochu nezbytného přátelství před úsvitem… 

Ten duch rodí smělé vertikály, z něho vyrůstají nové čtvrti a zanikají staré, 

přemosťuje řeky a prosekává spleti zrezivělých kolejí, mezi jejichž pražci klíčí tráva, aby 

pro sebe zajistil co nejširší výhled na řeky a nebe. Pohrává si s architekturou a urbanistickými 

zákony. 
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Toto město, fotografováno ze vzduchu, nikdy nepřiláká zvědavého sběratele krás, ať 

už je vyfocené jakkoli dovedně. 

Zkrátka není fotogenické! Způsobí však něco úplně jiného: probudí skoro fyzickou 

bolest z touhy v těch, kteří třebas jen několik dnů strávili v jeho ulicích, podobně jako je 

schopna nás nějaká fotografie bývalé lásky umučit k smrti. 

Plánek jeho ulic se stává něčím, co se podobá topografické mapě našeho srdce. Toto 

město nás oslní šarmem, ale nikdy nám neodhalí tajnou šifru té podivné lásky, jejíž důvod 

neznáme. Zůstaneme navždy jeho dobrovolnými zajatci, kteří si mezi bezpočtem měst – 

pravých mistrovských děl – vybrali zrovna Bělehrad, aby v něm prožili svůj jediný život, 

který je jim dán.   

3.1.6 Bělehraďané 

Bělehraďané se liší od ostatních obyvatel Evropy tím, že jim pradědeček nezanechal 

dům, aby v něm bydleli, ani dědeček knihovnu, aby ji četli. Domy jsou bůhví kolikrát 

zbořené do základů, knihovny vyhořely nebo se rozprodaly, a někdo vůbec ani neměl dědu 

– porodila ho babička! Zřídka mohl někdo komukoli cokoliv zanechat jako dědictví, kromě 

jistého pohrdání bohatstvím a starou vírou, že jsou dočasné a pomíjivé a že věčné je jen to 

vrozené a tolik široké gesto pohostinnosti a srdečnosti, se kterým Bělehraďané po staletí 

přijímali uprchlíky a přistěhovalce a bratrsky se s nimi dělili o svou bídu.  

3.1.7 Penzisté 

Před očima se jim zvedá mlha nad ústím řek a v dálce Panonská nížina – obrovský 

prostor, který je láká k tomu, aby opustili svá opotřebovaná ztěžklá těla a vzlétli: zmizelé 

moře, před kterým cítí nepatrnosti svého lidství. Vysoko nahoře, na kalemegdanské plošině, 

nad opevněním z kamene a nepálených cihel, pod kterými se splétají tajemné chodby 

vedoucí do labyrintu a podzemních žalářů, se tito ctihodní starci, kteří si své odsloužili, cítí 

se jako poslední obránci již zmizelého Bělehradu, vězni veliké hádanky někdejšího života 

dávno vymazaného z dnešních ulic.  

- Tam, co jsou ty domy, člověče, tam ti byly bažiny, s tákhle vysokým rákosem, 

člověče! Pili jsme vodu uprostřed Sávy, tak byla čistá! 
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„Co je jeden lidský věk?“ – přemýšlí před tímto nepřehledným prostorem, který je 

schopný spolknout celé město jediným zívnutím, spolu s opevněními, paláci, ambicemi, 

úspěchem a ješitností, přeměnit ho v miniaturní vedutu na vybledlém břehu. 

Nějaká směšná, dávno zapomenutá, zcela zbytečná hierarchie zůstává jedině ještě na 

kalemegdanských lavičkách. Bývalí starostové pozdravují jako první své bývalé ministry, 

bývalí poradci starosty, řemeslníci své mistry z roku 1937, penzionovaní kapitáni 

penzionované plukovníky, krajani zdraví jako první své bývalé poslance…  

3.1.8 Noc  

Přijíždíme do Bělehradu přilákáni sliby, které jsme dali sami sobě. Přijíždíme, ať už 

se pak s námi stane cokoliv: přecházíme velkou, kalnou řeku, přicházíme pěšky, přijíždíme 

vlakem nebo náklaďákem, na střechách nákladních vagonů a v zaprášených autobusech. 

Přijíždíme k našemu velkému dobrodružství a víme, že nás Bělehrad přijme, přesně tak, jako 

když nějaký dobrosrdečný příbuzný otevírá dveře svého domu a říká nám, abychom si 

udělali pohodlí a „kde je dobrá vůle, tam je místa dost“. Ať bude, jak bude – přijíždíme tedy 

a víme, že nás tyto ulice koneckonců přece přijmou, stejně jako přijaly všechny ty před námi, 

kteří přicházeli, aby požádali o ochranu, štěstí, střechu nad hlavou, práci, chleba a jméno. 

Přicházíme jako bezejmenní přistěhovalci s ranci plnými nářečí z našeho starého kraje, 

potloukáme se a zápasíme, a pak jednoho dne začínáme přivádět na svět rodilé Bělehraďany; 

ty, kteří se budou co nevidět smát našemu přízvuku – dívky s dlouhýma nohama a labutí šíjí 

a s mazlivou výslovností, a vysoké mladíky, budoucí basketbalisty „Hvězdy“. Rodíme sami 

sobě kořeny v tomto větrném městě, které je konečně naše!  

3.1.9 Nesmysl 

Pokaždé na jaře mi do kostí proniká hlad, ta stará vyhladovělost z roku 1957 s mírnou 

závratí a nezměrnou touhou po jarní cibulce a hlávkovém salátu, na kterém se lesknou 

poslední kapky rosy. To je strach, který vyvolává nedostatek vitamínu C (pociťují ho nejvíce 

tuláci), strach ohřívaný vroucím asfaltem a kroupami, strach, uvařený s makarony v menze 

a utopený jako karbanátky v rajské omáčce jakési prázdné dubnové neděle, kdy byla menza 

upatlaná nouzí a ulice prázdné. Strach vyhnance procházejícího ulicemi na periferii kolem 

zahrádek, ve kterých pod třešní obědvají šťastné rodiny.  Dívá se na děti a na psy v trávě, 
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zastřihnuté keře, skřípající verandy a bílé ubrousky… V rádiu pořad Čas sportu a zábavy. 

Kouř a prach. Tělo ztěžklo, pot proniká starými kalhotami, které se lepí na kolena. 

Bělehradské dívky, vysvobozené ze svých zimních kabátů, krájí ňadry vzduch plný vzrušení. 

Jejich těla a napnuté tětivy nohou se v tu chvíli podobají dřevěným skulpturám dívek, které 

zdobily přídě pirátských karavel. Tyhle přes noc rozkvetlé dívky, které se dvakrát denně 

sprchují a jedí první dozrálé jahody se šlehačkou, ty kočky – rozmazlené dcerušky 

diplomatických úředníků a představitelů IBM pro jihovýchodní Balkán, zlaté rybky na jaře, 

kdy se kolena podlamují a kůže pálí a nutí vás opustit ji a nechat ji v prvním odpadkovém 

koši a fofrem odletíte do šťastného podnebí svých předků, nazí a nevinní jako novorozeně 

nebo mladé hádě, které vyklouzlo ze své loňské kůže, ty březnové krásky mi dělají 

procházky ještě zoufalejšími, neboť jejich krása bolí. 

Pozoruji, že čím jsem starší, tím jsou dívky krásnější, pružnější a něžnější. Čím dál 

více se podobají té vysněné dívce, která se k nám dostávala v polovině padesátých let 

především ze stránek „Paris Match“ ukradeného ve Francouzské čítárně (Brigitte Bardot běží 

po trávě), který jsme, hladoví po spanilých čumácích, lepili po svých mládeneckých zdech, 

aby nás zachránily před bídou a chlupatými bytnými. (Byly to naše jediné ikony, ty vybledlé 

fotky na zdi. Přitloukali jsme fotografie na zdi kasáren, polepovali jimi naše vojenské kufry 

a vnitřní strany dveří od skříní, ve kterých tlely vzpomínky a rozpadaly se staré tenisky.) A 

jsou tady, ty přes noc vyrostlé dívenky s vlhkými čumáčky jako Bambi, dnes nás, zestárlé 

chodce, míjejí: ale my už pro ně neexistujeme. My jsme jen prázdný vzduch, kterým 

prochází, kolemjdoucí, hradba davu, masa, čekatelé trolejbusů, fón smogu, šeď chodníků a 

fasád. Jsme jenom bezejmenní chodci a ony prochází skrz nás, a když nám řeknou: pardon! 

– je to roztržitá omluva určená nikomu, ve spěchu k nějakému šťastnému vrstevníkovi. 

Už neexistujeme, neboť jsme pozůstatek nějakého jiného vtipu, jehož pointě jsme se 

smáli jako blázni před mnoha lety. Ale sen se stal skutečností! Dotýkáme se rameny s 

nedostižnými kopiemi Brigitte Bardot, Geraldine Chaplin, Jean Seberg… Panebože, ten 

stejný ohrnutý nosík, stejné pihy a pružná chůze po chodníku! Panebože, ty srnčí oči, ta 

modrá jezera, ve kterých se zrcadlí naše roky a naše únava, ta pitomá bujará březnová 

nádhera na hlavní třídě na Terazijích a smělost a dolíčky ve tvářích – neposedné prameny 

padající z čela oživlé fotografie, která kdysi dávno zdobila víko vojenského kufru… 

Teď jsou naše, teď jsou tady, v hospodách, kavárnách, pubech a bistrech, 

v  samoobsluhách, v kině na matiné, a někdy dokonce sedí u našeho stolu nad zmrzlinovým 

pohárem. Snažíme se s nimi mluvit, chceme co nejjednodušeji přeložit do jejich jazyka, jak 

dlouho jsme čekali, aby se zde objevily, v tomto podnebí, kde ženy po staletí utíkaly s dětmi 
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na zádech do hor, stály ve frontách na chleba a mléko, podávaly jedna druhé cihlu, když 

vyklízely spoušť a trosky svých domů, okopávaly kukuřici a vracely se vysílené do svých 

zatuchlých kuchyní. Snažíme se jim vlastně říct, kolik věcí se muselo stát, aby se narodily, 

tak mladé a krásné. Kolik touhy, aby ty ubohé zdi konečně oživly, aby se fotografie otevřely 

a propustily své modely do našich ulic, kolik útrap a bídy… Snažíme se jim to říct a ony se 

na nás dívají s ústy na slámce, našpulí rty a mazlivě zamňoukají: 

- Nesmysl… 

A v tu chvíli jsme zpátky ve svých vojenských kufrech a šedesátých letech minulého 

století, současně sami sobě říkáme, že zase sedíme na nějaké větrné půdě v březnu a 

povídáme si s Brigitte Bardot na fotce z „Matche“ – to je tedy dodnes jenom sen, a tohle u 

našeho stolu – to jsou obyčejné fotografie, bez chuti, bez vůně a bez hmotnosti: to nám jenom 

nějaký bohatý příbuzný poslal nepotřebné panenky koupené ve stejném obchodě 

s  mechanickými hračkami, vyrobené na stejném pásu, jen po stisknutí nepiští: „Máma,“ ale 

„Nesmysl!“ 

Jsme tedy znova podvedeni, protože to není ono! 

Nesmysl. 

3.1.10 Jaro 

My jsme na jaře vážně nejhezčí národ na světě! 

V zimě nad námi v eleganci vítězí mnohé jiné země a mnohá města, ale když se 

konečně svléknou londýnské kožichy z bizona, když pod bláznivým dubnovým sluncem 

začnou tát římská líčidla, když se vyjde ven z domů a automobilů, podle kterých se poznává 

kdo je kdo, když se sundají fantastické pařížské klobouky - přichází našich pět minut! Na 

sluníčku, na té matce nemajetných, stačí jen jedny džíny a jedno triko, abychom nahými těly 

trumfli dekadentní anglickou pobledlost, římskou tradici a pařížskou krásu plnou 

vyumělkovanosti, která se příliš dlouho živila zmraženým masem a zeleninou. Už není 

důležité, kde kdo bydlí, čím jezdí, co vlastní – všechno hezké jaro vytáhlo za vlasy na ulici! 

Ta se proměňuje ve velkou arénu lásky, ve které zápasí pohledy plné náznaků a příslibů: 

tady se vše nabízí lačným očím a nedočkavé kůži. 

Pod džínsy, na dlouhých nohou, které zametají chodníky, vlaje mladé tělo, praská 

látka na svalnatých stehnech… 

Jak je krásné býti živý! O co všechno se ošidili ti, co si pospíšili umřít! 
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- Spát s vlastní ženou, to je přímo incest! – povídá mi jeden čerstvě rozvedený 

padesátník, zatímco se ohlíží za krásou, kterou odnáší večer.  

3.1.11 Krásky  

V době, kdy jsem se ještě vášnivě procházel bělehradskou ulicí Knížete Mihajla, 

nejfrekventovanější pěší zónou, pořád v tom stejném zničujícím kruhu, za skutečné krásky 

bylo v Bělehradě považováno zhruba deset krasavic, všichni to věděli a uznávali to! 

Procházely kolem nás jako naše soukromé princezny, tajuplné, jako by vystoupily 

z  nějakého jenom jim známého filmu, kouzelné a nedotknutelné – zahalené do šepotu plného 

obdivu. Věděly, že jsou nejhezčí ve městě, a to je dělalo ještě hezčími. 

Uběhly roky a jednoho dne, znenadání probuzen, jsem si všiml, že jsou všechny 

dívky na starém korzu hezké a dlouhonohé a že je mezi nimi dokonce hodně blonďatých, 

což byla za mých časů velká vzácnost. Všechny dívky byly hezké! Dneska už se neví, kdo 

je kráska. Taky jsem si všiml, že princeznám z mého mládí už holčičky říkají „babičko“! 

Procházely nepovšimnuté pouličním davem, každá s nějakým svým vlastním dramatem 

v  kabelce, ustarané, uspěchané… Mé vrstevnice dnes zřídkakdy tancují. Mají vrásky kolem 

očí a hrozně kouří. 

Ale spatříte zázrak! Když se náhodně potkáme na ulici, zase jsme děti: ony jsou zase 

krásné, a my jsme skromní chodci. Každou minutou jsou pro nás krásnější a krásnější… Ze 

starých hospodyněk opět vykukují koketní dívenky. Ve starých tanečních sálech je znovu 

dámská volenka a znovu jsme nebyli vyzváni k tanci my, ale jako vždy někdo jiný, někdo 

šťastnější než my! 

A spatříte zázrak: ony to vědí! Vědí, že dnes jsou krásné jen pro nás a že pro nás 

budou krásné i až jim bude osmdesát, protože my jsme strážci jejich krásy, která nám dávno 

byla svěřena do péče. V těch šťastných chvílích si holčičky nemají na co stěžovat. 

- Nech si ty hlouposti! – povídá mi jedna maličká. – Určitě byla ta paní kdysi 

krasavice? 

- Kdybys jen věděla… - odpovídám a odcházím na drink. 
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3.1.12 Bělehraďanky  

Dnešní mladší bělehradské dívky na rozdíl od dřívějška nejsou nikdy samy: jsou 

neustále ve společnosti – vždy v partě, která je stále v pohybu, má svůj jazyk, styl, způsob 

života a pravidla hry. Vyrostly společně s chlapci, seděly s nimi od první třídy ve stejné 

lavici, nosily stejné džíny a stejná trika – hrály ve stejném týmu košíkovou. Už dávno se 

rozplynul mlžný opar onoho nádherného tajemství skrývajícího se za hradbou pohlaví: Třetí 

chlapecké gymnázium. Sedmé dívčí… Zamilování na potkání, mysterium prvního dotyku 

na společném Silvestru, kdy ještě byla „dámská volenka“ a o půlnoci se tancoval waltz.  

Typ bělehradské dívky se změnil. Už to není ta trochu zaoblená ženuška, která si 

získává muže svou bezbranností a bezmocností – velkýma tmavýma očima zastíněnýma 

smyslností. Na dnešních dívkách si všimnete jejich štíhlého vysokého vzrůstu: dlouhé nohy, 

úzké boky a široká ramena, uvolněný sportovní krok. A poslední věc, které si na nich 

všimnete, jsou jejich oči, pohled a cosi za tím pohledem. Dnešní mladá bělehradská dívka je 

nenucená, samostatná, vědoma si kruté přednosti svého věku. Nevadí jí, když její vrstevníci 

před ní mluví sprostě. Ve škole už jí vysvětlili, že sex je podmínkou přežití lidského druhu, 

ona ví všechno o oplození pomocí mužských a ženských buněk a město plné chlapů pro ni 

nepředstavuje žádnou hrozbu: je schopná se mu vzepřít, ovládat ulici. Ulice jsou, 

mimochodem, jejími chodbami: park jí nahrazuje někdejší zahradu za domem a roh, na 

kterém se schází se svými kamarády - přijímací salón pro hosty! Její každodenní slovník je 

praktický, zredukovaný na stovku slov. Z něho je odstraněno vše, co by mohlo připomínat 

sentimentální starou veteš. 

Když zatouží po romantické něžnosti, zajde do kina na porci celuloidových snů 

okořeněných násilím. Ale přítmí v sále neošálí její racionalitu. Záplavu rozněžnělosti zastaví 

včas nějakou odvážnou poznámkou, po které diváci vybuchnou znenadání v smích a kouzlo 

v tu chvíli pomine. 

Jejich oblečení a líčení – fantastické výtvarné umění bez jakýchkoliv pravidel, ve 

kterém je možné rozeznat vzdálené ozvěny a odlesk světové módy. Ani stopa po strachu, že 

by působily nápadně, naprostá netečnost k tomu, co řekne ulice. Za jejich nápadnou elegancí 

se neskrývá luxusní život, ale nejtajnější přání zanechat dojem na kolemjdoucí, nějaká 

podivuhodná záliba v převlékání, touha po krásných věcech. Všechno, co vlastní, mají na 

sobě! Tím se tak trochu podobají tureckému jezdectvu – všechno své jmění vložilo do bojové 

výstroje! Ačkoli jsou daleko od světových módních center, jsou elegantnější než majitelky 
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butiků, protože mají svěžest generace, která používá kosmetiku, přitom ještě nepozbyla vůni 

mladé pleti.  

Je do nich do posledního dechu vložena pomsta jejich matek mužskému pokolení: 

hodiny klavíru, baletu a angličtiny, tréninky košíkové, a není už dokonce ani vzácností 

ovládání karate! Připravily svoje dcery na šťastnější život, který samy nemohly mít, přitom 

věděly, že za každý způsob života se vždy platí. Ty růžovoučké holčičky jsou ve skutečnosti 

matčina tajná zbraň, ze které se střílí na onen někdejší nešťastný život plný nedostatku a 

chudoby – na onu dobu, ve které byly hezké věci vzácností. 

Zatímco se na ně dívám, ptám se: budou si umět odříkat ve jménu lásky, jako to 

dělaly jejich matky? Jak zestárnou a jaké stařeny z nich na konec budou? Jako naše matky, 

nebo budou jiné - budou se těžce loučit s krásou mladých let? 

A přeci, když narušíte jejich jistotu, prohrábnete návyky nebo propíchnete bublinu 

jejich žvýkačky, odhalíte pod leskem velkoměsta tu samou něžnou a zranitelnou dívenku, 

jako byly svého času jejich babičky a matky.   

3.1.13 Požehnaný stav  

Bělehrad se přes noc zazelenal, a tak listím zhoustlé koruny stromů skryly jeho 

nedostatky: fasády, ze kterých opadávají předválečné ozdoby, bezzubé světelné firmy, 

kterým schází některá písmena… Ulice se proměnily v tajemné zelené tunely. Slibují 

vzrušující a neočekávaná setkání a malé zázraky. Naplňte si kapsy dýňovými semínky a 

procházejte se – uvidíte, v květnu je všechno možné!  

Najednou se na chodnících objevil bezpočet mladých žen v požehnaném stavu. Lížou 

zmrzlinu, lenivé a tak trochu nepřítomné, a uklidňují své vystrašené, dlouhonohé manžely, 

kteří umírají strachy, že se tak brzy stanou otci. Jsou hezké, takové zasněné a nemotorné ve 

svých širokých šatech bez pasu: mají pořád takové zvláštní chutě (hrozny v květnu), pořád 

se jim tak maličko točí hlava. Jejich vrstevnice se na ně dívají se závistí a ony hrdě tlačí svá 

vyšpulená břicha jako pomníky generaci, která dobude svět! 

- Podívej, hýbe se! – oznamuje jedna pihovatá svému mladému muži a přikládá jeho 

dlaň na napnuté břicho. 

- Hýbe se, na mou duši! Zase se hýbe… 

Jejich matky, budoucí babičky, jsou jako obvykle zoufalé! Otcové mlčí a kouří. 

Nechtějí se do toho plést. 
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- Nemám nic proti tomu – říká jedna budoucí osmatřicetiletá babička – ale chtěli 

jsme, aby nám dítě nejdříve dodělalo školu a něco zažilo, než se zahrabe… 

- A ty jsi snad čekala, než doděláš školu?! – předhazuje jí její matka, zakrátko 

prababička. – Jdi, prosím tě! 

- Tenkrát byla jiná doba! 

Ale doba je vždycky stejná. Budoucí Bělehraďané přichází vždy neplánovaně, vždy 

v nejnevhodnější dobu. Je jim fuk, že budou bydlet v pronajatých pokojích, je jim fuk, že 

jejich rodiče nejsou zaměstnaní a že ještě nedodělali školu ani nebyli na vojně! Oni přichází 

a potom se všechno nějak samo od sebe dá do pořádku. Jak? Nikdo neví jak, ale stejně se to 

nějak vyřeší.  

Bělehrad je v květnu snově půvabný, jako by byl celý v jiném stavu.  

3.1.14 Vesnice 

- Tak co? Kde je líp? Na vesnici nebo ve městě? – ptala se mě pokaždé čtverácky 

moje stará teta, když jsem k ní hubený a pobledlý přijížděl na dva, tři dny, abych se nadýchal 

čerstvého vzduchu. 

Říkal jsem samozřejmě, že je to mnohem lepší na vesnici, a v nitru jsem toužil po 

městě. Přesto otázka mé tety zůstává stále otevřená, a i když jsem strávil mnoho let tím, že 

jsem se na ni snažil odpovědět, jsem zase na začátku! 

Jestliže je to na vesnici doopravdy lepší, proč by pak, k čertu, každý den tisíce 

sedláků zůstávaly navždy ve městě? A pokud je to lepší ve městě, proč potom každý víkend 

tisíce rodilých měšťáků bezhlavě utíká na venkov? 

V nitru se zapřísaháme, že jednoho dne všeho necháme a odejdeme žít do 

pradědečkova domu, oběma nohama na zemi. Máme dost špatného vzduchu, který dýcháme, 

sousedů pod námi, nad námi a z obou stran. Máme dost toho, že zvířata vidíme jen v klecích 

a v televizi. Máme dost krabicového mléka a života na úvěr máme taky dost. A pak po třech 

dnech na vesnici z toho ticha začínáme šílet – rozčilují nás mouchy z chléva, nemáme si kde 

koupit noviny v deset večer ani cigarety o půlnoci, nedokážeme usnout zároveň se slepicemi 

ani vstát spolu s kohouty. Ocitáme se tak s vlastním snem o vesnici v neustálém konfliktu. 

Naši hostitelé, pohostinní příbuzní, nemohou spát, protože my bychom ještě poseděli, nebo 

jim překážíme při ranní práci, protože nám se chce ještě spát. Obehnáni zdmi kolem dvorku 

(plot, stodola, stáj, kurník, branka, zeď sousedního domu) chápeme, že v Bělehradě je 

mnohem více toho, co nazýváme „přírodou“! Pokud jde o les - ten je mnohem hustší v 
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lesoparku Košutnjak než ten, na který jsme narazili na vesnici, oplocený a prořídlý. Pokud 

jde o řeky - ty jsou mnohem širší a hlubší než tento potok, který se stěží protáhne mezi 

kameny. Pokud jde o jídlo – na vesnici je ho skutečně hodně, ale je jednotvárné, protože 

pochází jen ze zahrady za domem, která se ani zdaleka nedá srovnávat s městským trhem: 

navíc na vesnici nikdo to jídlo neumí připravit tak, jak si zaslouží ten čerstvý a dobrý 

materiál. Pokud jde o televizi, nemuseli jsme zrovna cestovat takhle daleko, abychom se na 

stejný program dívali dvě stě kilometrů daleko od svého domácího křesla. 

Dráždí nás všeobecná pomalost a poklid, protože jsme přes noc změnili rytmus života 

městských neurasteniků, a tak se s úlevným povzdechem zase oddáváme hysterické záplavě 

rodného asfaltu. To je náš život! Vesnice – to je náš sen, o kterém sníme v bdělém stavu 

pokaždé, když pomyslíme na to, že už to nevydržíme na asfaltu. Teprve s oběma těmito 

skutečnostmi v srdci jsme celiství! 

Na vesnici je to bezpochyby lepší, ale město je moje velká láska, a jako v každé velké 

lásce i v našem vztahu dochází k častým hádkám. Tehdy ho opouštím a podvádím po jistou 

dobu s vesnicí, abych se opět kajícně vrátil, abychom společně sdíleli osud.  

Když zatoužím vidět trávu, zajdu si do parčíku v sousedství, kde roste na několika 

čtverečních metrech něco zeleného, co by měla být tráva. Obehnali ji plotem, aby i ona 

neutekla na víkend domů na vesnici!  

3.1.15 Na ulici  

My jsme zvláštní národ!  

Nikde se tolik nemluví o cizím zevnějšku jako u nás. Hodíte se do gala a sebevědomě 

si vyjdete na večerní procházku a ani netušíte, co vás všechno čeká, když vás potká známý! 

Ani neřekne „dobrý večer“, ani se neptá, jak se máte, hned vás posuzuje. Jestli jste náhodou 

přibrali nějaké to kilo navíc, zoufale rozpřáhne ruce, mlaská a křičí z plna hrdla: „Uf, 

člověče, ty jsi ale přibral! Jak to, kámo, vypadáš?“ 

A aniž by věděl, že vás ponořil do nejhlubšího zoufalství, odchází dál a v tu chvíli na 

vás zapomíná. Utíkáte rovnou na váhu a od příštího rána zcela přestáváte jíst, hubnete ze dne 

na den a jen čekáte na to, kdy ho znovu potkáte. A vida, přichází i ten den. Procházíte se 

štíhlý jako ostří břitvy, a tu ho máme! Tentokrát nerozpřáhne ruce a nemlaská, nýbrž vás 

podezřele pozoruje, jako byste byli nakažení, a smrtelně vážně vrtí hlavou: „Co je s tebou? 

Nějak moc jsi zhubnul. Měl bys zajít k doktorovi…“ 
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Očividně má podezření, že jste onemocněli tím nejhorším. Nohy se vám začínají 

podlamovat. Vracíte se domů a jíte jako šílení až do příštího setkání, kdy vám opět řekne, že 

jste přibrali. 

Rozhodně vám nikdy nikdo neřekne, že vypadáte tak akorát! Nikdy nejste úplně 

normální. Proč to dělají? Snad proto, že nás mají rádi a mají starost o náš vzhled. Nebo nás 

chtějí zranit, protože jsou zlí a závistiví? Nebo jednoduše nemají nic lepšího na práci, než se 

starat o cizí zevnějšek, jen tak, aby mluvili, aby něco řekli? Kdo se světu zavděčí? 

A přesto v dalekých zemích mezi neznámými zdvořilými lidmi nám začíná chybět 

dotěrná, někdy tak nesnesitelná starost našich krajanů. Kráčíme ztraceni v davu a prahneme 

po tom, aby nás zastavil někdo známý, rozpřáhl ruce a s mlaskáním řekl, že jsme děsně 

přibrali! Byli bychom pak méně osamělí…  

3.1.16 Bělehrad je prostě Bělehrad  

Nic nevystihuje Bělehrad tak dobře jako tato čtyři slova, která vyslovujeme už na 

letišti, když se vracíme domů. Je v nich láska, vřelost, obdiv a pocit, že jsme v bezpečí. Je v 

nich štěstí z toho, že si žijeme na jednom tak příhodném místě, jako je Bělehrad. Jestli jste 

ve svých letech neudělali nic významného, pak stačí už jen to, že se vám podařilo bydlet v 

Bělehradě – nesplněném snu mnoha venkovanů.  

O tom, jak je Bělehrad výjimečný, nejlépe svědčí skutečnost, že je do něj mnohem 

snazší dorazit ze Sydney nebo San Franciska, než se nechat odvézt z hlavního nádraží na 

Terazije, protože žádný taxikář nechce jet tak krátkou trasu.  

Proto, kdykoliv se vracím do Bělehradu, hrdě zvednu hlavu a řeknu taxikářovi: „Ne, 

ne, Bělehrad je prostě Bělehrad!“ a on se mnou obvykle souhlasí. 

Protože, když je v celé zemi tma, Bělehrad dál hrdinně svítí svými kolozubými 

reklamami! A když všechna města v zemi pozavírají své hospody a hotely v jedenáct hodin, 

můžete si být jisti, že Bělehrad bude mít aspoň jednu hospodu otevřenou do jedenácti 

patnácti! Je to zkrátka velkoměsto! 

Ostatně kvůli Bělehradu jsou opuštěné mnohé vesnice: všichni se do něj 

přestěhovali! Spolu se svou láskou k životu ve městě přinesli i nenávist vůči přírodě, ze které 

sotva utekli. Nejprve tito novopečení příchozí zrušili v Bělehradě koně, aby jim 

nepřipomínali vesnici a stáje. Člověk může spatřit jezdce a koně uprostřed Páté Avenue v 

New Yorku i vedle nepopsatelné automobilové zácpy a nikomu to nevadí. Jednoduše, 

Američané jsou národ, který dobyl svůj kontinent na koních, a proto je mají rádi a váží si 
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jich. Kdyby nebylo těch pět až šest nešťastných poníků v zoologické zahradě, malí 

Bělehraďané by koně vídali jedině v televizi! Je tu ještě něco: ti, co utekli z vesnice do 

Bělehradu, nesnáší taky z hloubi duše stromy (neboť jim připomínají les), a tak je kácí, kde 

to jen stihnou. A stihnou to všude! Jejich sen je asfalt! Co nejvíce asfaltu! 

Bělehrad je nejideálnější město na světě, aby se z něj uteklo na víkend na venkov. 

Ti, kdo zůstanou, jsou praví Bělehraďané. Oni nemají nikoho na vesnici.  

Bělehrad je jediné město na světě, kde jsou číšníci mnohem víc nóbl než mnozí hosté. 

Bělehrad je jediné město na světě, kde se na vás všichni podezřele dívají, když 

vcházíte do nějaké hospody. Jako by říkali: „Co ten tady dělá?“ Nějak to překousnete, 

sednete si, ale pak se i vy díváte na ty, kdo vchází s výrazem: „Co ten tady dělá?“ 

Bělehrad má taky tramvaj „dvojku“, která jezdí stále dokola - stejně jako naše životy.  

Bělehrad potřebuje mnohem méně času, aby postavil celou jednu ulici, než aby ji 

pojmenoval. Proto se největší počet nových ulic v našem hlavním městě jmenuje „Nová“ a 

největší počet domů nemá pořadová čísla! 

V Bělehradě člověk zůstává nejdéle mladý, protože ho i po čtyřicítce trhovci oslovují 

„chlapče“ nebo „synku“… 

V Bělehradě i chroničtí jedináčci nalézají ztracené bratry, neboť se všichni oslovují 

„brácho“! 

Konečně, Bělehrad je nejideálnější místo na světě na to, abyste chytli autobus do 

Zemunu za řekou.  

Protože Bělehrad je prostě Bělehrad!  

3.1.17 Bleší trh 

Na samém okraji bělehradské periferie, tam, kde prašné zahrady přechází v 

Panonskou nížinu, neděli co neděli roste, šíří se a bují velký bleší trh, kterému lidé říkají 

blešák nebo kulaťák. Chodívám tam každou neděli dopoledne. Ať už je v ten den jakékoliv 

počasí, zdá se, že nad blešákem se vždy vznáší jeden sivý mrak, ze kterého se kolem poledne 

obvykle spustí déšť. 

Blešák je nejsmutnější trh na světě. Nemá stoletou tradici londýnského Portobello 

Road, na kterém Carol Reed natočil svůj film Kůzle za dvě grešle, ani rafinovanou 

vychytralost a smysl pro dekorativnost pařížského Clignancourt, kde se majetní starožitníci 

o nedělích přestrojují za chudáky, aby oklamali naivní a lehkověrné cizince a podstrčili jim 

falešné svícny. To není bleší trh na Porta Portese v Římě, který mě oslnil více než krypty 
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Vatikánu, ani Delancey Street v jižní části New Yorku - ulice obklopená domy z červených 

cihel a s požárními schodišti, Mekka pro chudé! V ní se strká, leze a plazí vše, co odhodil 

šťastný Babylon! 

Blešák je zcela pustý úhor, částečně vyasfaltovaný, na který jako by z nebe sletěl 

jeden vrzající kolotoč, jedna střelnice, řady stánků a davy lidí, pro které tohle místo v žádném 

případě není pouhý cirkus. Tady se oblékají a obouvají ti nejchudší, zkouší zimní kabáty po 

neznámých nebožtících, kupují díly pro svá stará auta, nábytek, který přikrytý celé dny 

mokne, klece pro ptáky. Tady se jí a pije, vaří kukuřice a pečou klobásy, prodávají odznaky, 

známky, staré peníze, brýle beze skel, telefony bez sluchátek, tranzistory, nože, ikony, nůžky 

a rozmanité nářadí… Pro mnohé je blešák vesnický svátek – jarmark, o který přišli 

příchodem do města, a tak ho znovu vytvořili z chudoby a smutku po venkově! Pro druhé tu 

zas končí nebezpečné vazby na pašeráctví, jehož cesty vedou přes hranice do rumunských 

vesnic a maďarských pustí, italských skladišť a soluňských krámů.  

Blešák – to je dopolední párty pro ty, které na párty nikdy nezvou! To místo je 

pracoviště pro nezaměstnané, poslední východisko pro ty bez východiska, cvičák pro mladé 

zloděje, odrazový můstek pro budoucí milionáře, zaslíbená země pro sběratele nesmyslů, 

domov pro ty, co ztratili rodná místa, lék proti osamělosti pro osamělé, naděje pro ty bez 

naděje… 

Některým lidem bleší trhy vadí. Vadí jim ten rozkladný vliv bídy, šmeliny, lstivosti, 

pašeráctví, svévole, smíchu, opilství a drobného obchodního rizika. Mám dojem, že jsou to 

především osoby, kterým vadí i samotný život! Oni si představují svět jako kasárenský dril, 

tam se přesně ví, kde kdo stojí a co se kde prodává. Blešák je pro ně shromaždiště pobudů, 

zlodějů, opilců, kurev, individualistů a vůbec týpků z okraje společnosti. Mají pocit, že 

zrovna jim natruc se tento slepenec ubožáků a tuláků nijak nechce začlenit do dobře 

vymyšlených plánů pro zdravý a řádný život a šťastnou budoucnost. Ale blešáky jsou silnější 

než dogma! Jsou houževnaté a nezničitelné jako sám život. Vyženete-li jeden blešák 

z nějakého tržiště, už příští týden vyklíčí jako plevel na úplně jiné pláni, ještě větší a 

chaotičtější. Takto se poválečný blešák z Krčmy u Cvetka potloukal po městě, uprchl až na 

druhý konec města, za řeky do roviny a v posledních letech se usadil v Novém Bělehradě.  

Tam se chodí, jen když už opravdu není kam jít. Až když nás život přiměje k tomu, 

že z domu vyneseme poslední věci a stoupneme si k nim zničení, ale nakonec smíření, 

protože níž už spadnout nemůžeme a protože už nám všichni můžou políbit šos!  
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3.1.18 Čuburský dvorek  

Když jsem někde daleko v širém světě, často myslím na jeden dvorek v Bělehradě v 

Čubuře v ulici Šumatovačka.  

Nachází se za úzkými železnými vraty a nízkým nenápadným domkem. Neprozrazuji 

jeho číslo, aby si obyvatelé nezačali uvědomovat krásu tohoto místa, které jako by bylo 

očarované, a taky proto, aby se tam nenahrnuli povrchní lidé - ten typ lidí, který dobývá přes 

noc každé místo ve městě, jakmile mu někdo odhalí jeho smysl a hodnotu. 

Prostě to je jeden dvorek se starou lípou uprostřed, z jejíchž nejnižších větví jsou do 

všech směrů natažené šňůry na sušení prádla. Na jedné větvi je zavěšená dřevěná houpačka. 

Pod lípou stojí červotočem prolezlý stůl smáčený mnoha dešti a uprostřed proláklý 

od loňských sněhů. Jsou tam ještě dvě lavičky – je to tedy určitý druh antického náměstí: za 

tím stolem se schází sousedi, aby se rozdělili o právě upečenou slanou specialitu, gibanicu 

(za šťastných podzimních dnů), aby popili pár lahví piva (v létě), nebo aby společně probrali 

nějaké drama ze dvorku: třeba případ pošťákovy dcery, která otěhotněla, ale neví s kým. 

Ten dvorek je město samo o sobě. Odolalo by i tomu nejdelšímu urbanistickému 

obléhání, jelikož má dost pitné vody (studna je uprostřed), dostatek potravy (zásoby na zimu 

už jsou naložené) a dostatek alkoholu (na každém okně zraje v zavařovacích sklenicích 

višňovice). Po dobu možného obležení by obyvatelé dvorku mohli posílat zprávy i bez 

telefonu, na jeho konci je totiž holubník asi s padesáti holuby listonoši a kotrláky. 

Pro mě je to nejideálnější místo pro život. V první řadě, člověk na tomto dvorku není 

nikdy sám, pokud si to výslovně nepřeje. I když mají všichni svůj vlastní domek a svoji 

střechu nad hlavou, nikdo nepostrádá blahodárnost sousedstva. Asi v deseti baráčcích z obou 

stran dvorku má každý k dispozici celé jedno městečko s nejpodivnějšími obyvateli. 

V jednom domečku (úplně jako na nějakém asteroidu z Exupéryho Malého prince) 

žije legendární Opilec. V druhém Hašteřivec. Ve třetím Poražený. Ve čtvrtém domku žijí 

dočasní Milenci. Vedle nich samotaří Násilník. V tom dvorku bydlí taky Žvanil, Skrblík, 

Květinářka, Bejvalka, Holubář, Prcek, Ouřada, Děvka, Vdova, Druhý hrobník, Umělec, 

Kuchařka, Automechanik, Prťák… 

Domky, podél jejichž zdí roste popínavá réva s kyselým čuburským vínem, mají 

většinou dvě malinké místnosti – kuchyň, která je zároveň taky obývacím pokojem, a ložnici, 

která slouží současně pro hosty i jako skladiště starých věcí. Nejbohatší obyvatelé dvorku 

mají taky kůlnu na dříví a uhlí, kolo a dětský kočárek. Do kuchyně se vchází přímo ze 

dvorku, takže člověka v zimě ovane čerstvý vzduch sněhu a na jaře vůně lípy.  
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Dvě dřevěné kadibudky jsou úplně na konci dvorku a koupelny se nachází v Mišarské 

ulici nebo, když je léto, na řece Sávě. Na jaře se všichni koupou v plechových neckách nebo 

ve velkém dubovém sudu, který je vždy plný dešťové vody a na hladině plave holubí peří. 

To je báječná příležitost, abychom na okamžik nakoukli do rozkošných zralých ňader 

Prostopášnice, která se koupe v hedvábném růžovém kombiné. 

Když ze dvorku pohlédneme vzhůru, vidíme kousek modrého nebe obklopený 

vysokými činžáky, v nichž nikdo nikoho nezná. Obyvatelé těchto vysokých domů se dívají 

ze svých oken do dvorku a litují jeho obyvatele kvůli nedostatku pohodlí. Ale ti pod lípou 

hovoří většinou o tom, že by svůj dvorek nedali za nic na světě, byť by jim nabídli dokonce 

komfortní garsonku v novostavbě, což je sen každého normálního Bělehraďana. 

Nejhezčí je vlastně to, že na ulici nikdo nemůže ani tušit, že za zelenými železnými 

vraty (která vržou) existuje jeden celičký soběstačný svět. Ale když člověk jednou vstoupí 

touto brankou, jejíž číslo pořád neodhaluji a která není nikdy zamčená, zatouží tam zůstat 

navždy. 

3.1.19 Matina 

Říkají jí matino i ti, jejichž matka není! 

Matino, podej mi tamto! Matino, vyžehli tohle! Nech to, to pak udělá matina! 

Pro ty, kteří to nevědí, je třeba říct, že matiny jsou postarší a obtloustlejší ženy malé 

postavy (dnes bohužel vymírající druh), které pobývají zejména v kuchyních. Na bedrech 

nosí po způsobu karyatid celý dům, rodinu, život, svět… 

Co je známe, jsou oblečené vždy stejně – do domácích šatů z levného tmavého 

kanafasu nebo barchetu beztvarého střihu. Ne proto, že by neměly co jiného na sebe, ale 

proto, že je jim úplně jedno, jak vypadají. V kapsách jejich županů jsou různobarevné pilulky 

na játra, žaludek, bolest hlavy a pak ty růžové, na vysoký tlak… Na válcovitých nohou s 

křečovými žílami, sešlapané bačkory z kostkovaného filcu, který už dávno ztratil barvu i 

tvar. Matinám málokdo nosí dárky. Všichni vědí, že matina nic nepotřebuje! Jen, abychom 

byli živí a zdraví! A když jí přineseme deset deka kávy (nemleté), tak jí to beztak vypijeme. 

Kdo má to štěstí a má doma matinu, bude jíst nejtajuplnější, už dávno zaniklá jídla, 

která dnes mnozí ani neznají. Matiny jsou poslední stvoření v Bělehradě, která umějí vařit 

flíčky se zelím, grenadýr marš nebo papazjaniji, nemluvě o švestkových knedlíkách nebo o 

studnových rohlíčkách, které tento podivný název dostaly podle těsta, které se kdysi muselo 

nechat na nějakou dobu ve studni, aby nakyslo… 
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Je známo, že matiny pořád ještě nevěří kupovanému nudlovému těstu „kora“ na 

slanou buchtu gibanicu a že je samy vytahují po celém domě, dokonce i na nudle do hovězí 

polévky! Matiny i přese všechny vědecké důkazy o škodlivosti, dodnes vytrvale dochucují 

všechna vařená jídla zápražkou z mouky a červené pálivé papriky. Skutečně mistrovsky 

dělají ajvar  -  ten „srbský kaviár“ (jak ho hezky popsal jeden francouzský cestopisec), přitom 

papriky pečou na dvorku na starých plechových sporácích. Donedávna tam taky vařily 

švestková povidla a za války tam vyráběly z loje a louhu mýdlo, které pak drátem krájely na 

kostky. Kvůli ajvaru matiny nikdy nevyhazují zavařovací sklenice, celofán a gumičky. Ony 

vám z celého srdce darují kdoulový džem, ale jen pod podmínkou, že jim pak vrátíte 

zavařovací sklenici! 

Zajímavé je, že matina málokdy jí s ostatními členy rodiny za stolem a přesto má 

problémy s váhou. Asi proto, jak tráví celý život v kuchyni nad sporákem, neustále vdechuje 

výživné výpary, ukusuje nebo ochutnává jídla, aby docílila ideální chuti.  

Když onemocní jejich vnoučata, matiny okamžitě vyhazují antibiotika do koše, 

jakmile odejde lékař. Teplotu snižují pálenkou, kukuřičnou moukou a vinným octem. 

Příušnice léčí slaninou za ušima. Pro léčbu používají taky „sádlo cezené v devíti vodách“ a 

ve skříni opatrují celou sbírku čajů. Proskurník lékařský, heřmánek, šalvěj lékařská, máta, 

mateřídouška… Už jenom názvy těchto čajů léčí svým kouzelným uklidňujícím zvukem. 

Matiny jsou ty poslední osoby na světě, které zaštupují všechno to, co už ani jeden 

krejčí nevezme. Proto mají vždy celou sadu různobarevných hedvábíček. 

Matiny jsou nejtolerantnější stvoření na světě. Albánec Abdulah, třebaže často seděl 

s námi u stolu, vždycky dostával jídla, která matina vařila jenom pro něj, jelikož mu víra 

zakazovala naši stravu. Během ramadánského půstu před ním ani matina nejedla, aby ho 

neurazila. 

Jediný kalendář, který matina uznávala, byl církevní! Jediná vycházka za celý rok 

byla ta na hřbitov – na Dušičky. A dokonce i tehdy, kdy jsme my ostatní jedli u hrobu pro 

pokoj duší, ona neustále obsluhovala nebožtíky pod zemí, pro něž byla podle lidové tradice 

určena jedna porce.  

A třebaže jste se už přehoupli přes padesátku, matina nikdy neusne, dokud se 

nevrátíte domů. V kuchyni, přestože jste už večeřeli, na vás bude čekat přikryté vaše 

oblíbené jídlo z dětství – karbanátky se špenátem. Kdo by tomu odolal? 

Matiny, tyto kněžky jedné dávné zaniklé doby, kdy se žilo poklidně, poctivě a 

pohodlně, bohužel nedokázaly nikomu předat svá malá tajemství. 
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Teprve když nás opustí a zanechají za sebou doplněnou národní kuchařku a krabici 

od bot plnou našich fotografií z mládí, uvědomíme si, že sice žvýkáme, ale jídla dočista 

ztratila svou chuť…  

3.1.20 Bezdomovci 

Bělehraďané se většinou rodí jako bezdomovci. 

To je dáno tím, že Bělehrad je město, ve kterém nikdo nikomu nemůže zanechat 

žádné dědictví. 

Po svých otcích mohou Bělehraďané zdědit jenom sklony k tloustnutí, vysoký tlak, 

lásku k vinnému střiku nebo zvyk dát si po obědě šlofíka… 

Každá nová generace začíná od nuly! 

Přistěhovalci z příměstských vesnic to mají mnohem jednodušší. Aby se stali 

Bělehraďany, prodávají dobytek, rodná pole, lesy po svých prapředcích… Jelikož jsou 

rodově a pokrevně spřízněni, stejně jako si na vsi sousedé vypomáhají, tak oni společnými 

silami betonují své nově montované domy na periferii a ponenáhlu se přibližují k centru. 

Kmotři přiváží cement, sousedi cihly a střešní tašky, bratři trámy, snachy vaří a všichni 

společně přes víkend míchají maltu. 

V přízemí mají garáže, které se mohou podle potřeby snadno změnit na krčmy nebo 

pokoje, které budou jednoho dne pronajímat rodilým Bělehraďanům. Jelikož jsou 

v genetické válce s městem, jejich domy vypadají jako bunkry. 

 Bělehraďané (aniž tuší, co je čeká) bezstarostně jezdí na kole podél soutoku Sávy a 

Dunaje a hrají tenis. 

Oni se cítí skoro jako aristokrati. Vyrůstají v malých bytech svých rodičů. V den, kdy 

se rozhodnou založit rodinu, budou muset opustit ten sladký, prodloužený dětský pobyt a 

stát se podnájemníky ve svém rodném městě! Budou se totiž muset rozhodnout, jestli 

zachrání manželství nebo rodičovskou střechu nad hlavou?! 

Stanou se tak mistry světa v chození po špičkách a tichounkém zavírání dveří. Budou 

se léta koupat s pocitem viny v cizích koupelnách… 

Když zjistí, že na Západě jsou celé domy i se zahradami mnohem levnější než 2+1 

v Juliině čtvrti, mnozí z nich se navždy vystěhují do dalekých zemí a udělají kariéru a 

zbohatnou… 
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V New Yorku například všichni, kdo o sebe pečují, utíkají co nejdál od Manhattanu, 

zatímco v Bělehradě se cpou do striktního centra města! (Mimochodem, proč je u nás 

centrum vždy striktní?) 

A tak léta běží… Přestože matky celý život churavěly, nejdříve samozřejmě 

poumírali zdraví otcové a ony chudinky zůstaly, aby střežily to málo starožitného nábytku, 

porcelánový servis pro dvanáct osob (které nikdy nedorazily k obědu) a nájemní smlouvu, 

jejímiž jsou držitelkami. 

A všichni se diví našemu úspěšnému člověku, věhlasnému ropnému magnátovi, 

skutečnému dolarovému milionáři, který má zámek v Caracasu, tenisová hřiště, stáje a tři 

bazény, proč nebydlí v Bělehradě v Hyattu, jak se to patří k jeho postavení, ale v garsonce 

v bělehradské Korunní ulici, u mámy, která se ani za nic nepřestěhuje do Latinské Ameriky?! 

Nedokáže opustit své zemřelé. Každou neděli vytrhává plevel a zalévá jejich hroby… 

Ale našinec ví, že ani v jednom hotelu na světě si nebude moct dát mátin špenát 

s volským okem, ani na něj nebude v apartmánu po půlnoci nikdo čekat vzhůru, aby mu 

ohřál paprikáš ze včerejška. 

Jednoho dne umírá i ona. Po pohřbu úspěšnému našinci oznamují, že byt se vrací 

městské části Vračar, které ostatně patří. On nic nechápe! Chce si byt nechat za každou cenu! 

Snad si zasloužil těch čtyřicet metrů čtverečných ve svém rodném městě?! Nejde to. Není 

na seznamu držitelů nájemních smluv. 

Dobře. Odkoupí ho… Není na prodej! 

Chce koupit celý obytný blok v Korunní ulici kvůli tomu maličkému bytu, ve kterém 

vyrůstal na pražené polívce, v dobře známé vůni zápražky, levandule a smůly z jedle, kterou 

zatápěli ve sporáku zvaném „fiakr“. Jak by mohl přijít o střídání ročních období v  důvěrně 

známých korunách stromů v Korunní ulici, pod kterými čutal do hadráku, pod kterými se 

poprvé líbal jazykem („filmově“), pod kterými brečel, když ho ta láska opustila kvůli 

jednomu basketbalistovi z klubu Červená hvězda, tam, na chodbě, kde se nemalovalo někdy 

od padesátých let a je tam stále ještě vyryté její jméno… Co si má počít s těmi relikviemi, 

které po matčině smrti zbyly? Se skříněmi z ořechové dýhy, ve kterých se schovával jako 

dítě? Se štokrlaty a „tureckým koutem“? 

Ať je vystěhuje do prvního v měsíci, říkají mu. Kam? Jak má vystěhovat dětství a 

mládí? Co by na to řekla jeho manželka, Angličanka, kdyby do zámku ve viktoriánském 

stylu přinesl kanape s vysezeným důlkem a prasklými pružinami, na němž se mu nejsladčeji 

spalo, vyležel všechny dětské nemoci a poprvé se miloval, když rodiče odjeli v roce 1954 

do lázní? 
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Nakonec, po dlouhém a neúspěšném boji s advokáty a úředníky, úspěšný našinec 

poražen zanechává nábytek na dešti na dvorku a navždy opouští Bělehrad. 

Přerušuje všechny obchody se Srbskem kvůli obyčejné garsonce – jediné věci, na 

které mu v životě záleželo a kterou si nemohl ponechat…  

3.1.21 Grilovači 

Přicházeli do Bělehradu odněkud z jihu, už dávno před válkou, chudí, v pečlivě 

záplatovaných venkovských šatech s nezměnitelným jižanským přízvukem. Nádeničili, 

vyučili se řemeslu, stávali se tovaryši, kterým jejich mistři před smrtí přenechávali dílny, 

aby je vlastní děti nepřivedly na mizinu, mlčky dřeli dnem a nocí, starali se o domácnost, 

dařilo se jim, a pak nečekaně zůstali úplně bez ničeho! 

Mysleli si naivně, že to byla jen národněosvobozenecká válka, než jim o pár let 

později zabavili obchůdky s čevabčiči a slanou dobrotou burekem, hokynářství, cukrárny a 

dílničky pro plnění sifonu sodou. Teprve tehdy zjistili, že to vlastně byla Revoluce, o které 

nikdy předtím neslyšeli. 

Ze začátku je zaměstnali jako pomocníky v jejich vlastních prodejnách (aby rozjeli 

podnikání) a za ředitele jim dosadili nejneschopnější a nejlínější z bývalých učňů. Pracovali, 

dokud mohli snést ten šlendrián a pak se tiše vytratili z tržiště, kde kdysi něco znamenali. 

Totéž tržiště, kterého si nade vše vážili a uctívali ho, a kde slovo platilo i bez 

písemných záruk (člověk mohl zklamat jen jednou), se pro novou vládu sestavenou 

především z příměstských venkovanů stalo hanlivým slovem! Říkávali: „To jsou povídačky 

z trhu!“ nebo „Tržiště je politické podzemí…“ Srbská literatura je plná povídek o 

venkovanech, kteří se bojí sestoupit do města a na tržiště, které je jen jeho obchodním 

centrem. 

Tito rození individualisté až na prahu stáří vstoupili, aniž si to uvědomili, do skutečné 

tajné války se všemohoucím Systémem. Když už pro nic jiného, tak jen proto, aby neseděli 

nečinně v kuchyni, prodávali na podzim v ulicích vařenou kukuřici. Někteří z nich tak trochu 

obchodovali, když celý den tahali velkou umaštěnou aktovku s parfémy nebo výherními 

losy. „Můj milý, celý můj krám se mi vešel do této tašky…“ (Strýček Maksa, 1950.) 

V případě, že se stali šatnáři v restauracích, snadno byste je rozpoznali podle toho, že bokem 

prodávají tři čtyři krabičky zahraničních cigaret nebo zapalovače. Stávali se taky ilegálními 

kuchaři kávy v institucích a úřadech, bez kterých se zanedlouho neobešli, jejich kafe bylo 

totiž nejlevnější a nejchutnější. (Malé tajemství: nikdy nevymývali džezvy, ve kterých vařili 
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kafe.) Nastěhovávali se do zaniklých sportovních klubů na Adě Ciganliji, do opuštěných 

vlečných člunů, do baráků v zapadlých uličkách vzdálené periferie a skromně začínali, téměř 

z ničeho, s jedním pekáčem slaného koláče a basou piva, svou podzemní gerilovou válku 

v oblasti pohostinství. S vědomím toho, že se v této zemi v soukromém byznysu ani za nic 

nesmí rozšiřovat pracovní prostor, ani nesmí být přespříliš nápadný (zakusili to dobře na 

vlastní kůži), domohli se nakonec nanejvýše desítky stolů v jakési pronajaté zahradě, ve 

které by jednoho dne začal stoupat kouř z komínové roury legendárního, narychlo 

smontovaného grilu, o kterém by se zanedlouho dozvěděl celý Bělehrad! 

Když rozhněvaný Systém vycítí, že je obelstěný, vrhne se na ně celou silou hejno 

inspektorů, policistů, zdravotníků a úředníků… V tu chvíli posbírají ten skrovný majeteček, 

tři napálené pánve, grilovací mřížku, talíře z různých servisů, slánky, příbory a oblíbený nůž 

na krájení masa, aby obsadili nějakou jinou zahradu, nějaký jiný veslařský klub, a celý 

Bělehrad se opět vydá za nimi a za jejich podivuhodnou dovedností, kterou jim nikdo nemohl 

vzít. 

Oslovovali jsme je obvykle strejdo Mile (když mu lichotíme: strýčku Milence), jako 

bychom byli rodina – strejdo Trajče, strejdo Janićije, strejdo Kole – Kolence – Srdíčko, dědo 

Pidlo nebo strejdo Gigo („U Gigy v kůlně“), a oni nám  - bez ohledu na věk - děti! „A teď 

domů, děti! Rozchod! Už jste toho zatraceně hodně vypili. Tak aby za to tak nakonec mohl 

strejda Mile!“ 

Byli to zejména pomenší zavalití staříci se silnýma rukama, úplně bílými vlasy a 

s nějakým tím zlatým zubem, s překvapivě živými pohyby a malýma očima, které vypadají, 

jako by plavaly v oleji, oblečeni do obnošených šatů zbylých ještě z předválečné doby. Po 

jejich boku stály celou tu dobu jako neochvějní váleční druhové jejich podobné manželky, 

které je bezmezně obdivovaly – teta Dane, teta Mileva, teta Živana, teta Zora – anonymní 

vítězky v dlouhém vyčerpávajícím boji proti nespravedlnosti Státu. Děti jim vystudovaly 

školy, jsou z nich inženýři, doktoři, diplomati, profesoři, lékaři a vysocí úředníci (kteří se 

tak trochu styděli za jejich skromné řemeslo), zatímco po léta polykali štiplavý kouř z grilu. 

Pohnojené jejich potem, dřinou a kostmi, kvete dnes soukromé podnikání, na kterém 

už nikomu nepřijde nic divného! Škoda, že se toho nedožili! 

Vzpomeňme proto na ně ve svých modlitbách… 
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3.2 Komentář 

3.2.1 Výběr titulu a volba českého názvu 

Kaporův povídkový cyklus Magija Beograda byl vybrán pro téma této práce z 

několika důvodů. Výběr titulu prvotně ovlivnila poutavost a duchaplnost textu, který využívá 

krátkého útvaru povídky, črty, někdy jen pouhé žánrové skici. Jednotlivé povídky, celkem 

je jich 110, vzájemně spojuje zachycení jedinečnosti, kouzla a osudovosti Bělehradu. Tento 

motiv může být pro české čtenáře dobrou příležitostí seznámit se s dílem Kapora, který byl 

v českém prostředí doposud představen jedním knižním překladem (Dvojí čas Nika Hercega, 

1986). 

Při úvahách, jak zpracovat zvolené téma se ukázalo, že s ohledem na českou 

čtenářskou obec by mohl být praktickým výstupem studie překlad, respektive komentovaný 

překlad. Vzhledem k rozsahu knihy je pro potřeby této práce vybrána zhruba pětina povídek, 

ty jsou přeloženy a k nim je podán komentář překladatelského přístupu a postupu z hlediska 

translatologických postulátů i s ohledem na jazykovou analýzu podobností a odlišností 

srbského a českého jazyka. Zdá se vhodné, aby pro upoutávku na Kaporovo dílo byl zvolen 

výbor kratších próz81, než úryvek z některého Kaporova románu. 

Výběr díla ovlivnila také tematika. Autor se ve vybrané knize věnuje Bělehradu, více 

než o jeho vnější podobu usiluje o postižení niterného, individuálního, citového pouta 

Bělehraďanů, respektive Srbů k tomuto městu. Českého čtenáře může kniha zaujmout mimo 

jiné také pro zvýšený zájem o dění na Balkáně, ale také proto, že se stává moderním 

nomádem a putuje jako turista po blízkém i vzdálenějším světě a inspirací pro jeho toulky 

bývají nejen turistické průvodce, ale i literární zachycení místopisu cizích zemí. Kaporova 

kniha si také z tohoto důvodu může najít celkem početnou skupinu českých čtenářů a to mezi 

těmi, kteří už Bělehrad navštívili i mezi těmi, kteří jsou jeho potencionálními návštěvníky 

v budoucnu. Předností knihy je také aktuálnost díla, patří mezi autorovy poslední literární 

práce, představuje tedy nejen aktuální informační zdroj, ale zejména významný segment 

srbské prózy. 

Dále měla na výběr vliv zevrubná znalost překládaného díla a jeho opakované 

důkladné přečtení. V souvislosti s tím je nezbytné připomenout jednu ze základních 

                                                 
81 Jedná se o krátké příběhy, povídky, někdy jen anekdoty či jim podobné kratší útvary.  
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překladatelských rad (či lépe pravidel): „Správné přečtení textu díla zprostředkuje čtenáři 

jeho ideově estetické hodnoty. Náladové ladění, ironické či tragické podbarvení, útočné 

zaměření na čtenáře či suché konstatování apod. Většinový čtenář si tyto kvality nemusí 

rozumově uvědomovat, překladatel by však měl být schopen je racionálně rozpoznat a určit, 

jakými prostředky jich autor dosahuje. Překlad vyžaduje nejen zevrubnější, ale především 

uvědomělejší poznání díla než prostá četba.“ 82. Aby bylo možné materiál dobře prozkoumat 

a mít jistotu, že bylo správně porozuměno textu originálu, bylo třeba důkladně prostudovat 

Kaporovu tvorbu celou. To pak napomohlo k lepšímu porozumění autorova stylu i jeho 

uměleckému záměru, usnadnilo rozpoznat a uchopit atmosféru, ironii či tragické okamžiky 

atd. 

Při úvahách o překladu názvu povídkového cyklu se ukázalo být pro české knižní 

prostředí nevhodně zatíženo slovo magie, které je spojováno přinejmenším s esoterikou, 

v horším případě s okultními praktikami, či jinými pohanskými náboženskými praktikami. 

V souladu s tvorbou knižní i rozhlasovou byla vybrána větná podoba názvu, oslovení města, 

tím je naznačen autorův vztah k městu jako živé bytosti Bělehrade, má kouzelná lásko!. 

Definitivně bylo o názvu rozhodnuto až po skončení nejen překladu, ale při závěrečných 

opravách celého textu. Pro českého čtenáře bude název mnohem srozumitelnější vzhledem 

k obsahu díla. Touto podobou názvu se sice narušila úspornost Kaporových povětšinou 

jednoslovných názvů, nicméně jde o nápodobu názvu jedné z povídek cyklu I druge priče 

Odri, moja ljubav (Audrey, má láska), takže lze konstatovat, že jde o název plně v intencích 

poetiky samotného autora. Oslovení města se zdá být vystižením nejtěsnějšího intimního 

vztahu autora k městu, jeho obyvatelům, historii i současnosti. 

3.2.2 Stanovení překladatelských priorit 

Po stanovení cílů práce se do popředí dostala otázka, zda bude možné splnit zásadní 

předpoklad pro vytvoření úspěšného překladu a tím je znalost prostředí a jazyka originálu 

(pro tvůrčí překladatelství je nutné představit si skutečnosti, o nichž autor píše83). Zde je 

třeba uvést, že pro překladatelku je výchozí jazyk srbština jazykem mateřským a cílový jazyk 

čeština pak jazykem, ve kterém dosáhla veškerého dosavadního vzdělání.  

                                                 
82 LEVÝ, Jiří, Umění překladu, 1963, s. 26. 

83 Tamtéž, s. 27. 
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Znalost reálií daného tématu je téměř nutná, neboť překladatelská neporozumění 

vycházejí z neschopnosti překladatele představit si skutečnost či autorovu myšlenku. 

Výborná znalost jazyka je pak samozřejmostí, která zamezí vzniku mylných významových 

spojů navozených jazykem originálu.84 

I pro rodilého mluvčího, který je velmi dobře seznámen s reáliemi, o kterých text 

originálu pojednává, není však vždy jednoduché napoprvé odhalit primární myšlenku textu 

– vzkaz čtenáři, či řekněme skryté poselství. „Přes pochopení ideově estetických hodnot 

jednotlivých jazykových prostředků a dílčích motivů pak jde cesta k pochopení uměleckých 

celků, k pochopení skutečností v díle vyjádřených, jako jsou postavy díla, jejich vztahy, 

prostředí děje a ideový záměr autorův. Tento způsob pochopení textu je nejobtížnější, 

protože jako každý čtenář i překladatel nutně tíhne k atomistickému chápání slov a motivů 

a je třeba značné představivosti k tomu, aby čtenář mohl celistvě chápat uměleckou 

skutečnost díla.“85 V tomto ohledu je práce překladatele svým způsobem odvážný počin, 

jelikož se vždy může stát, že dojde k špatnému porozumění originálu. Toto lze ve stručnosti 

ukázat i na příkladu Kaporovy povídky Čuburský dvorek (viz povídka Čuburský dvorek), 

ve které autor popisuje přízemní domky bělehradské chudinské čtvrti Čubura. Při popisu 

těchto chudinských obydlí, které obývá společně několik rodin a generací, vytváří 

z množství detailních motivů komplexní panoptikum jednoho způsobu života. Jedná se o 

raritní místa, která autor popisuje s pro něj tolik příznačným smyslem pro humor, když říká, 

že jsou to nejideálnější místa pro život. Je to svým způsobem pokus o udělení jakési 

aristokratické svatozáře chudině jako symbolu nemajetnosti a marginálnosti. Nicméně, tento 

úsudek může získat prvně ten čtenář, který aspoň trochu tato prostředí zná, proto vyvstává 

otázka, jak má překladatel zprostředkovat podobné úsudky neznalému čtenáři překladu. 

V tomto případě nezbývá než se smířit s tím, co čtenář vyvodí z přeloženého sám. Je nutné 

se spolehnout na představivost čtenáře a vyrovnat se předem se skutečností, že i dobrý 

překlad je vlastně kompromis.86 

Dále je vhodné podotknout, že výklad se nevěnuje zcela všem translatologickým 

problémům. Cílem této diplomové práce není podrobný rozbor všech sporných otázek, které 

se při překladu naskytly, ale pohled na vybrané problémy -  na ty klíčové, nejzajímavější a 

nejčastější. Přičemž některé z problémů, které se během překladu opakovaly, jsou 

                                                 
84 Tamtéž. 

85 Tamtéž. 

86 Tamtéž, s. 39. 
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považovány za souhrnně a názorně zobrazené pomocí příklady jim podobnými, další 

podobné v řadě již nebyly analyzovány.  

3.2.3 Rozdíly mezi srbštinou a češtinou 

Překladatel obvykle nemá k dispozici kontrastivní mluvnici jazyků, s nimiž pracuje. 

Je dobré, aby si uvědomil zásadní rozdíly v jazykovém systému obou jazyků, proto se na 

tomto místě velmi stručně a úsporně s ohledem na překladatelské hledisko objeví přehled 

zásadních typů odlišností.  

Rozdíly mezi srbštinou a češtinou se vyskytují v celém spektru jazykových jevů, ve 

všech mluvnických kategoriích, rozdíly nemají vždy stejnou intenzitu.  

Rozdíly v rovině vizuální se týkají grafického systému, současný srbský jazyk je ze 

zákona psán cyrilským písmem, ovšem během druhé poloviny 20. století byla paralelní 

grafikou latinka. Zde je třeba upozornit na transkripci a transliteraci. V srbštině psané cyrilicí 

se uplatňuje princip transkripce, při níž je důležitá zvuková stránka zdrojového jazyka, což 

se zejména pro překladatele stává hádankou, jak vypadá psaná podoba zdrojového výrazu, 

zejména vlastního jména v latince. Specifická situace v srbštině psané latinkou je dána tím, 

že ani latinka nepřejímá ze zdrojového jazyka psaného latinkou výrazy v původní grafické 

podobě, ale transliteruje je z cyrilice, tedy rovněž podle zvukové podoby.  

Rozdíly v morfologické rovině mají pro překladatele relevanci zejména v kategorii 

slovesných časů, kromě jednoho času přítomného stejně jako čeština, srbština nabízí minulé 

časy jednoduché a složené (aorist, imperfektum, perfektum, plusqamperfektum) a budoucí 

časy (futurum a futurum exaktum). Pro překladatele je v češtině volba zúžena na jednu 

možnost, což neznamená pro pochopení textu problém. U srbských sloves dokonavých 

nepředstavuje tvar prézentu význam futura, ale tvoří pravidelný tvar budoucího času. 

Srbština zachovala dodnes frekventní používání přechodníků, což je z hlediska současné 

češtiny anachronismus a musí se k přechodníkům při překladu přistupovat značně 

inventivně. 

V rovině lexikální jsou odlišnosti zejména v kategorii cizích slov, což je dáno 

odlišným historickým a kulturně politickým vývojem obou národních celků. V srbštině 

oproti češtině jsou časté orientalismy, hungarismy, grecismy, zejména v pravoslavné 

terminologii. Ne všechny výrazy lze přeložit zcela plnohodnotně do češtiny, je na 

překladateli, zda bude na přesný výraz rezignovat a uplatní hledisko smyslu výrazu, nebo 

bude tendovat k autentičnosti jazykového koloritu a výraz vysvětlí.  
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Přestože v současné době se výrazně ulehčila práce překladatelům novými 

frazeologickými slovníky, přesto frazémy, frazeologizmy a zvlášť idiomy vyžadují značné 

úsilí při jejich rešerších v dostupných jazykových příručkách. Pro srbštinu a češtinu můžeme 

předpokládat vysoké procento podobných frazémů, neboť jsou to jazyky příbuzné, přesto 

značná část jich je takzvaně nepřeložitelná. 

V rovině tvoření slov se odlišnosti vyskytují poměrně hojně a to jak ve spisovném 

jazyce, tak zejména v slangu a žargonu, což je obojí pro překladatele značně náročné najít 

v cílovém jazyce totožný typ jazykového projevu určité skupiny mluvčích. Obvykle tato 

oblast vykazuje překladatelův jistý deficit.  

Na příbuznost obou jazyků lze spoléhat také v oblasti větné stavby, přesto i 

syntaktické rozdíly mohou způsobit nepochopení překladatele či jistou těžkopádnost při 

transpozici do cílového jazyka. Srbština na rozdíl od češtiny „nectí“ princip aktuálního 

členění výpovědi, nevychází od známé informace k neznámé, ba spíše naopak. Dále srbština 

tenduje ke košatým souvětím, což je patrné zejména v odborném stylu a pro překlad do 

češtiny to znamená odvahu text rozčlenit na kratší výpovědi a dokonce je seřadit v novém 

sledu, snazším pro pochopení sdělení.  

Komentář se soustřeďuje právě na některé uvedené problémy a vysvětluje na 

konkrétních příkladech výběr správného řešení. 

Některé translatologické samozřejmosti nejsou popsány vůbec (jedině pokud jsou 

součásti výše zmíněných problémů). Takovou samozřejmostí je například slovosled. 

Rozdílný slovosled v jazyce, do kterého se překládá jakýkoliv text je běžným jevem, stejně 

jako je překladatelskou normou dodržení stylu mluvy autora. Další samozřejmostí je 

vypořádání se s problémem dlouhých vět a souvětí typických pro srbštinu a jejich zkracování 

při překladu do češtiny, která dlouhé věty a souvětí v překladech obtížně snáší.  

Dalším takovým jevem jsou přechodníky, které z jazyka originálu nebyly 

překládány. Jak již bylo zmíněno, je to dané aktuální percepcí přechodníků v českém jazyce, 

jejich zastaralostí, knižním a archaickým významem. Jejich použití se v dnešní době 

vyskytuje ve zcela jiných typech textů – ojediněle v psaných projevech některých starších 

autorů.87 Srbský jazyk v současnosti přechodníky četně používá při běžné mluvě, je proto 

také v srbském prostředí jinak vnímán – jeho náboj není zastaralý. Překlad přechodníku by 

z toho důvodu nebyl adekvátní volbou, jelikož by se tím do značné míry také změnil smysl 

výpovědi autora.  

                                                 
87 ČECHOVÁ, Marie – KRČMOVÁ, Marie – MINÁŘOVÁ, Eva, Současná stylistika, 2008, s. 153. 
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Bez rozboru zůstávají také občasné změny času, ke kterým došlo v případě, že 

pro překlad byl vhodnější jiný čas. K takové změně došlo pouze tam, kde jeho změna 

neovlivnila smysl výpovědi. Takových příkladů je málo. 

Nejtěžší částí překladu se ukázal býti boj se subjektivismem, a to konkrétně tím, který 

do překladu vkládá estetické kvality, jež originál nemá. Zde se tvůrčí práce překladatele 

projeví nejvíce a to prací se slovníky synonym, výkladovými slovníky a jazykovými 

korpusy, které k ujištění či nalezení té správné estetické hodnoty mohou napomoci. „Obecně 

lze v tomto ohledu říci, že je při překládání ošidné spoléhat se zásadně na to, že originálu 

rozumíme, a volit český ekvivalent spontánně, aniž bychom ve výkladovém slovníku češtiny 

zvažovali případná synonyma a hledali tak nejvýstižnější ekvivalent. Překladatelé by proto 

možná měli ku prospěchu svých překladů pracovat s výkladovými slovníky češtiny mnohem 

více než se slovníky dvojjazyčnými.“88 Ne vždy si je však překladatel subjektivních zásahů 

vědom. S tím koreluje také výběr stylistických prostředků, které překladatel může vnutit dílu 

a tím i subjektivní pojetí díla. Stylistické přehodnocení však nesmí dojít tak daleko, aby 

zkreslilo smysl originálu.89 Vlivu originálu však není žádný překladatel trvale imunní.90  

3.2.4 Autorský jazyk 

Specifický jazyk autora, jímž je bělehradský idiolekt, je jedním z nejzajímavějších a 

zároveň mnohdy i nejobtíženějších částí překladu Kaporovy prózy. Jestliže se od 

překladatele žádá umělecky hodnotné přestylizování předlohy, pak by se tato schopnost měla 

projevit nejprve u stylizace jazyka.91 Aby nedocházelo k ponechávání stop jazyka originálu 

v překladu, byla zvolena metoda uležení textu - text byl po prvním překladu vždy ponechán 

stranou a bylo k němu po několika dnech opět přihlédnuto, odmlka tak většinou napomůže 

k snadnému rozpoznání chyb, jichž se překladatel dopustil.  

 Překlad specifického autorského jazyka byl svým způsobem odvážný pionýrský 

počin, neboť dosavadní české překlady Kapora vyšly o něco dříve a od povídkového cyklu 

se značně liší. Přihlédnutí k těmto překladům tedy nemůže být vzorem pro překlad specificky 

                                                 
88 KUFNEROVÁ, Zlata, Čtení o překládání, 2009, s. 33. 

89 LEVÝ, Jiří, Umění překladu, 1963, s.37. 

90 KUFNEROVÁ, Zlata, Čtení o překládání, 2009, s. 7. 

91 LEVÝ, Jiří, Umění překladu, 1963, s. 38. 
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„kaporovských“ výrazů, které jsou v povídkovém cyklu, přestože Kapor svůj vlastní jazyk 

stylizoval již v období tzv. jeans prózy92.  

 Kaporův jazyk je od samotného počátku jeho literární tvorby plný slangových 

idiomů, které poukazují na nekonformní a subkulturní sociální vymezení jeho postav – 

antihrdinů.93 V období, kdy Kapor tvořil tzv. jeans prózu je jejich společným znakem anti – 

tradicionalistický postoj, odmítavý postoj k existující společensko-politické a sociální 

struktuře, kterou vypravěč zachycuje právě městskou mluvou plné nesouhlasného vztahu 

vůči kulturnímu dědictví, odporu proti uspořádanému světu dospělých a otevřeného vztahu 

vůči tématům, jež byla donedávna tabu (především k sexu). Tato „mladá próza“ je celá ve 

znamení spontánního ústního vyprávění. Jazyk je zásadní, protože jde nejen o protiklad dvou 

světů, ale zároveň dvou jazyků – jeden je obrazem městských zkušeností projevující se skrze 

specifickou mluvu a chování94 a druhý je obrazem tradičního kulturního systému. Nejde o 

sociální, nýbrž o kulturní opozici.95 „Od Kaporovy první knihy se použití žargonu stalo 

diferenciální vlastností jeho prózy…...“96 (Přeložila V.I.) 

Kaporova hrdinka Anna používá nejrůznějších podob slangového módního 

vyjadřování v kombinaci s ironií – inspirace této mluvy vychází z médií a reklam, které jsou 

tím velmi často parodovány, je to svým způsobem „boj humorem proti velkému světu a jeho 

jazyku“97. Tento jazykový systém a styl vyjadřování autor až do konce své tvorby neopouští 

(ba naopak - obohacuje ho), ať už jsou hrdinové jeho děl staří či mladí, chudí či bohatí, 

venkované či obyvatelé moderního Bělehradu. Anna používá „bakuta“ pro babičku (česky 

bábina, bábi, bábule), „maman“ pro matku (česky by se rovněž dalo použít maman); pro 

všední banality používá sufixy, které z nosu dělají „nosinger“, ze stolu „stůlinger“ (srbsky 

„stol“ a z něho „stolinger“), z albína „albínose“, z narkomana „narkose“; ze sufixu „anović“, 

který je typický pro koncovku srbských příjmení, tvoří z klubu „klubianović“ (respektive 

                                                 
92 Příznačná je stylizace městské mluvené podoby jazyka mladých intelektuálů. FLAKER, Aleksandar. Proza 

u trapericama: Prilog izgradnji modela prozne formacije na građi suvremenih književnosti srednjo- i 

istočnoevropske regije, 1976, s. 11. 

93 SAVIĆ, Milisav, Ko je ko: pisci iz Jugoslavije 1994, 1994, s. 109. 

94 Častými motivy jsou útěk z domova, konfliktní vztah s okolím, potulování se, ležérní stav vůči všemu, co se 

staví do cesty a jeví se jako systém. Antihrdina je neaktivní, statický, nepřizpůsobivý atd. 

95 JEREMIĆ, Ljubiša, Proza novog stila: kritike i ogledi, 1976, s. 337 – 338. 

96 „Од Капорове прве књиге, употреба жаргона постала је диференцијална особина његове прозе...“ 

СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 97. 

97 FLAKER, Aleksandar. Proza u trapericama: Prilog izgradnji modela prozne formacije na građi suvremenih 

književnosti srednjo- i istočnoevropske regije, 1976. s. 183. 
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v srbštině „klubijanović“), z košile „košilianović“ (srbsky od „košulja“ utvořené 

„košulijanović“), z whisky „whiskianović“ (v srbském přepisu z „viski“ „viskijanović); 

pomocí vynechání části slova tak Anna nosí „hoty“ nikoliv „kalhoty“ (v srbštině „lone“ 

místo „pantalone“). Patří sem také „keva“, která označuje „matku, maminu, matinu, máti“ a 

která je srbskou obdobou toho, co čeština má jako „fotr“ pro otce a jenž se vyskytla i 

v samotném názvu jedné z přeložených povídek (povídka Matina – v originále Keva). 

Zařadili bychom sem ale i cizí slova, která se přepisem začlenila do srbského slangu, jako je 

„frend“ pro kamaráda (z anglického „friend“), „strendžer“ pro cizince (z anglického 

„stranger“) a „strendžerka“ pro cizinku. „Některé výrazy ze žargonu jsou pochopitelné 

pouze v kontextu: „… ten večer v Madeře… byla hrozná natalita: viděla jsem tři Natálie 

z mé školy!“ 98 (Přeložila V.I.) 

Kaporova tvorba je dobrým příkladem toho, že překlad je tím obtížnější, čím větší je 

v něm úloha jazyka99. Autorův jazyk je podstatný pro pochopení celého jeho uměleckého 

díla, někdy je zapotřebí velké koncentrace nejen při překladatelské tvorbě, ale i při jeho čtení. 

Jazyk překládaného díla bychom mohli označit za skutečný současný, živý městský jazyk, 

jak co se týče struktury jazyka, tak výstavby vět. Je plný hospodského humoru, letmých, ale 

vtipných (a velmi často sebeironických) vsuvek. Je to hra s jazykem, hra se slovy, ze kterých 

někdy vznikají často složitější asociace, jejichž pointu je překladem často velmi těžké 

představit čtenáři, který nezná kulturní kontext Balkánu. Autor používá jazyk starý i nový – 

starý přetváří v něco nového a dává mu vlastní, kaporovskou definici. Srbštinu tím Kapor 

nesmírně obohatil. Některé z výrazů, které použil v díle Beleške jedne Ane se staly natolik 

populární, že se neodlučitelně integrovaly do nové mluvy Bělehraďanů, kteří je okamžitě 

přijali jako nový bělehradský slang. (Přestože jsou to výrazy používané vždy se značnou 

dávkou humoru a ironie, která nebyla vždy myšlena zcela vážně.) Kaporův vliv je zde 

pozoruhodný – obohatil jazyk nejširšího čtenářského publika.100 Tento fenomén by si jistě 

zasloužil odbornou lingvistickou studii.  

Se specifickým autorským jazykem bylo zacházeno se značným úsilím o co nejlepší 

výběr výraziva. Sporným translatologickým problémem se ukázaly býti srbské hovorové 

                                                 
98 „Понеки од жаргонизама разумљиви су једино из контекста: „… те вечери у Мадери... био је страшан 

наталитет: видела сам три Наталије из моје школе!“ СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс 

прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 101. 

99 LEVÝ, Jiří, Umění překladu, 1963, s. 38. 

100 MANDIĆ, Igor, Urbana mitologija u prozi Mome Kapora in KAPOR, Momo a. 101 priča: Izabrane kratke 

priče iz knjiga: I druge priče, Lanjski snegovi, Skitam i pričam plus tridesetek novih ..., 1980, s. 22. 
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názvy, jakým je třeba výraz „štrafta“, jenž v překladu nese význam „čára“ (viz povídka 

Krásky). V hovorové srbštině tento výraz označuje korzo neboli promenádu. Je 

pozoruhodné, že v češtině taktéž existuje výraz „čára“, který je rovněž hovorovým výrazem 

pro ulici. Užívá se v brněnském hantecu pro označení České ulice v Brně.101 Naskytla se 

tedy možnost použít stejný výraz a srbské „štrafta“ přenést jednoduše do českého „čára“.  I 

přesto však bylo zvoleno výrazu „korzo“ a to z toho důvodu, že je to výraz obecně známý. 

V případě volby českého „čára“ by bylo otázkou, kolik čtenářů by znalo tento hovorový 

výraz. České „korzo“ se i svým charakterem dnešního užívání hodí více než výraz z hantecu. 

Nesouměrnost obou jazykových systémů také způsobuje nemožnost úplné 

významové shody vyjádření mezi překladem a předlohou. V takových případech nestačí 

překladateli správný překlad, ale je nutná správná interpretace.102 Do této kategorie se dají 

zařadit specifické výrazy daného prostředí, které označují předměty, jež v českém prostředí 

nejsou obvyklé nebo se nevyskytují vůbec. Takovým příkladem může být překlad srbského 

substantiva „zimnica“, pro které bylo použito výrazu „nakládání“ ve spojení s předložkou 

„na“ (viz povídka Bělehrad je Bělehrad).  Překladatelský problém tví v tom, že „zimnica“ je 

srbský výraz označující zeleninu, která se nakládá před zimou a je určená ke spotřebě 

v období zimy. Často musí překladatel výraz specifikovat či naopak zvolit význam širšího 

významu. V takovém případě je prvořadě důležité porozumět skutečnosti, která se za textem 

skrývá a znát dobře jazyky obou prostředí.103 

Nejobtížnější je překlad výrazů, které v češtině nemají ekvivalent. Tehdy ani nejde 

mluvit o překladu, ale o zachování originálu s popisem či poznámkou vloženou do textu. 

Například spojení „slatko od dunja“, kdy „slatko“ je výraz pro specifické konzervované 

ovoce zavařené v cukru a spojení „od dunja“ znamená „z kdoulí“, bylo přeloženo jako 

„kdoulový džem“. (viz povídka Matina).  

Opisem je například přeložen srbský výraz „ibrišim“, který nese význam „nitě, šití, 

šitíčko, kolekce různobarevných nití“. Pro jeho překlad bylo použito spojení „celá sada 

různobarevných hedvábíček“. (viz povídka Matina). 

Jiné výrazy byly přeložené jedním slovem, avšak ztratily sílu náboje, který dílu 

dávají svou historickou povahou. Týká se to například maďarismu „varoš“, které například 

                                                 
101 Česká (ulice v Brně). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001, 20.3.2014 [cit. 2014-03-24]. Také 

zde se vyskytuje: OUŘEDNÍK, Patrik - KETTNEROVÁ, Ladislava (eds.), Šmírbuch jazyka českého: slovník 

nekonvenční češtiny, 1992, s. 252. 

102 LEVÝ, Jiří, Umění překladu, 1963, s. 30. 

103 Tamtéž. 
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chorvatsko-srbsko-český104 slovník zachycuje jako „město“. Tento výraz však v Srbsku 

označuje také tržiště, které se někdy pro tento termín využívá jako synonymum. (Viz 

povídka Grilovači) 

3.2.5 Transkripce 

Jedním z častých problémů byly při překladu výrazy, které byly přepisem výslovnosti 

cizích slov. Tato slova pak byla často po srbské transkripci zkracována či jinak přepisována 

a stala se již výrazy srbskými.  

Takovým slovem je například „ajnpren“ ve slovním spojení „ajnpren čorba“, které 

vzniklo pravděpodobně z německého „einbrenn-suppe“ a označuje praženou polívku. (Viz 

povídka Bezdomovci)  

 Jiný typ transkripce se vyskytuje v názvech. Týká se to například názvu hotelu Hyatt, 

který je v originále v přepisu „Hajat“ (viz povídka Bezdomovci).  

Transkripce se však při překladu stává skutečným problémem až ve chvíli, kdy se 

jedná o slovo či slovní spojení, které je méně známé i pro jazyk originálu, není běžně 

používané a které ani čtenáři - rodilému mluvčímu nemusí být hned jasné. Takovým 

výrazem je například „pohár Jacques“, který v originále zní „kup Žak“ (viz povídka 

Nesmysl). Zde mohou čtenáře vyvést z konceptu dvě skutečnosti. První je slovo „pohár“, 

které může znamenat jak nádobu pro ovocný, šlehačkový, zmrzlinový pohár, tak i sportovní 

soutěž, kde se jedná o symbolický pohár, který získá vítěz jako výhru. Druhou potíž tvoří 

přepis slova „Žak“, u kterého je sice jasné, že jde o název díky velkému počátečnímu 

písmenu, ale jde o velmi specifický pohár, který není ve veřejnosti příliš známý. V tomto 

případě je nutné pečlivě dbát na kontext. Zde se jakožto adekvátní překlad nabízel sladký 

pohár, použito bylo tedy nikoliv „pohár Jacques“, ale obecnější název „zmrzlinový pohár“: 

„Teď jsou naše, teď jsou tady, v hospodách, kavárnách, pubech a bistrech, v samoobsluhách, 

v kině na matiné, a někdy dokonce sedí u našeho stolu nad zmrzlinovým pohárem.“ 

Mezi další výrazy patří například název časopisu Paris Match, který je v originále v 

přepisu „Pari mač“ (viz povídka Nesmysl).   

Dále jsou to často jména, například Brigitte Bardot - v originále „Brižit Bardo“, 

Geraldine Chaplin - v originále „Džeraldine Čaplin“, Jean Seberg - v originále „Džin Siberg“ 

(všechny zmíněné viz povídka Nesmysl). 

                                                 
104 SOBOTKA, Otto (ed.), Slovník chorvatosrbsko-český,1973, s. 711. 
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V přepsané formě bylo ponecháno spojení nápisu na zdi: „OVĚŘENO – MIN 

NJET!“ – v originále: „PROVERENO – MIN NJET“ (viz povídka Srdce Bělehradu). Zde se 

pravděpodobně jedná o skutečný nápis (či fiktivní – to nehraje významnou roli), který je 

dobré v překladu vyobrazit tak, aby došlo k co nejvěrohodnější kopii originálu a popisu 

okolí, kde se nápis vyskytuje. V tomto případě i sám nápis, který by měl znamenat v ruském 

jazyce „žádné miny“, mohl být přeložený do češtiny, ale byl ponechán pro svou 

cizojazyčnou podobu v samotném originále díla. 

3.2.6 Ochuzení a obohacení překladu 

Jak daleko může překladatel zajít při úpravě originálu, aby jej učinil plně 

srozumitelným? „…překladatel nesmí svou koncepci, ať již ideovou nebo uměleckou, 

prosazovat zásahy do textu, zkracováním nebo doplňováním originálu; to pak není překlad, 

ale úprava a každá úprava deformuje umělecké dílo.“105 Toto je jedno z nejzákladnějších 

pravidel překládání, mluvíme-li čistě o stylizaci textu. Jsou samozřejmě i výjimky, u kterých 

takovýmto jevům není možné se vyhnout. Příkladem poslouží problematická pasáž v jedné 

z povídek: „V New Yorku například všichni, kdo o sebe pečují, utíkají co nejdál od 

Manhattanu, zatímco v Bělehradě se cpou do striktního centra města!“ (viz povídka 

Bezdomovci) Zde použitý frazém „centra města“ spolu s adjektivem „striktního“ byl použit 

pro překlad srbského frazému „u strogom centru“, což by se do češtiny přeložilo doslovně 

jako „přísné centrum“. Doslovným překladem však tento frazém není možné přeložit, jelikož 

jeho význam není stejný a v češtině se spojení „přísné centrum“ nepoužívá. Proto bylo nutné 

zvolit frazém český - se stejným významem jako ten srbský, ale se strukturou pro češtinu 

logickou. Dále bylo třeba dbát na to, aby zvolený překlad umožnil logickou návaznost 

následující věty, která v originále rozvíjela srbský frazém „u strogom centru“. Autor se 

v originále ptá: „Uzgred, zbog čega je kod nas centar uvek - strog?“ V češtině bychom větu 

mohli přeložit takto: „Mimochodem, kvůli čemu je u nás centrum vždy přísné?“ Do češtiny 

byla tato věta přeložena takto: „Mimochodem, proč je u nás centrum vždy striktní?“ Bylo 

tedy nutné najít vhodný ekvivalent, aby se z překladu zcela nevytratila tato malá autorova 

hra s jazykem a překlad tak nebyl ochuzen. Pokud by čeština neměla vhodný ekvivalent, 

větu by bylo nutné zcela vypustit. Jednalo by se o krajní případ, kdy překladatel není s to 

dosáhnout substituce, a tudíž nechává překlad ochuzený. Tvůrčí práce překladatele by se 

                                                 
105 LEVÝ, Jiří, Umění překladu, 1963, s. 37. 



 

69 

v takových případech měla projevit v podobě tzv. substituce, tedy pomocí použití výrazu 

analogického smyslu, který by nahradil těžce přeložitelnou pasáž a přitom nepozměnil 

význam autorovy výpovědi. Substituce byla vyhledávána zprvu i v této pasáži textu a to 

pomocí českého frazému „samotné centrum města“ a v jednotlivých významech jeho slov. 

Dříve, než bylo zvoleno ustáleného spojení „striktní centrum“ byla hledána náhrada za 

navazující větu, kterou však nebylo možné najít pomocí rozboru českého frazému „samotné 

centrum města“. Bylo tedy nutné dále vypátrat český frazém, který by nabídl potenciální 

inspiraci pro dokončení problematické věty. K substituci nakonec nedošlo a poslední větu 

se podařilo přeložit.  

Zde by bylo na místě říci něco více o frazémech v překládaném díle. Některé z 

frazémů bylo do češtiny snadné přeložit, jelikož stejný frazém v češtině již existuje a 

můžeme ho často najít i v jiném cizím jazyce. Takovým frazémem je např. frazém „u srcu“, 

česky “v srdci“, anglicky “in a heart“ (viz povídka Vesnice).  

Jiné z frazémů bylo těžké přeložit, resp. neexistuje pro ně český frazémový 

ekvivalent. Někdy je však frazémy těžké vůbec identifikovat. Není totiž vždy zcela jasné, 

zda se nejedná spíše o autorskou metaforu než o ustálenou frázi – např. „vitki poput oštrice 

brijača“, česky “štíhlý jako ostří břitvy“ (viz povídka Na ulici).  

Jako nepřeložitelný se ukázal být například frazém „belo-presečeno“, v češtině 

doslova „bílé řezané“. (Viz povídka Bezdomovci.) Tento frazém v srbštině znamená vinný 

střik. Výraz nebylo možné přeložit rovněž do frazému, který by měl stejný náboj a překlad 

je tím o něco chudší.  

Vychází-li se ze tří základních fází překladatelovy práce, kterými jsou pochopení 

předlohy, její interpretace a následně i přestylizování, pak je nutno uznat, že u frazeologismů 

je tento postup nutné provést důkladněji než u některých jiných vyjádření, která nejsou 

tvořena frazémy106. Pokud není možné pochopit skutečnost, kterou daná fráze zobrazuje, pak 

není možné ani přeložit či nějak jinak frázi převézt do jazyka, do kterého ji překládáme. Je 

tedy nutné frázi jaksi dešifrovat, vnímat ji v rámci celého kontextu a vžít se do smyslu. Je 

rovněž zapotřebí hodně představivosti.  Stejně jako platí obecně u překládání pravidlo, že 

text není možné překládat jako slova, ale jako kontext, tak i zde je nutné myslet na to, že 

doslovným překladem není možné dosáhnout dobrého překladu dané fráze. Často se sice 

doslova přeložená fráze může s originálem významově shodovat, ale její doslovnost je spíše 

náhodná. Pokud k ní dojde, pak je nutné, aby zároveň vedl celý kontext ke stejnému smyslu 

jako originál. Jelikož tedy frazémy mají jiný význam než jejich konkrétní složky, není možné 

                                                 
106 Tamtéž. 
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je překládat mechanicky. Z toho plyne i složitost jejich vyhledání z hlediska translatologie. 

S tím jde ruku v ruce také nedostatek frazeologických a idiomatických slovníků.  

Při práci s překladem je třeba počítat nejen se čtenářskou konkretizací díla, ale brát 

v potaz jeho kulturní zázemí, přizpůsobit tomu frazeologické termíny, dobu a kulturní 

rozdíly dobové.107 Jazyk autora v překládaném povídkovém cyklu je z hlediska frazémů 

velmi bohatý. Na základě četnosti spojení frazeologických a jim podobných lze usuzovat, že 

pro autora je tento způsob vyjadřování důležitou složkou psaní. 

Sám Kapor se problému překládání věnoval a psal na toto téma krátké fejetony. 

Zabýval se dokonce problémem nepřeložitelnosti některých idiomů. Jako příklad uvádí ve 

své studii Momo Kapor - od džins proze do proze u maskirnoj uniformi B. Stojanović některé 

příklady vyňaté z Kaporova díla Halo, Beograd (1991, Haló, Bělehrad).108 Jsou to frazémy: 

Koštala ga je ko kajgana svetog Petra; Pljunuti otac; Buni se ko Grk u apsu; Pala mu sekira 

u med; Spava ko zaklan; Prdnuo u čabar; Mrtvo puvalo. 

Při pokusu o překlad těchto frazémů je možné narazit hned na několik problémů. Pro 

zajímavost se můžeme podívat se na jejich rozbor.  

„Koštala ga je ko kajgana svetog Petra“ je frazém, který znamená, že něco je příliš 

drahé a doslova by se do češtiny dalo přeložit „Stálo ho to jako omeleta svatého Petra“. Pro 

češtinu je na místě použít idiom jiný, který by mu významově odpovídal. V českém jazyce 

existuje řada idiomů s tímto významem, například: Stálo ho to všechny peníze; Stálo ho to 

majlant; Stálo ho to jak hofmanské kapky; Stálo ho to jak v apatyce. Při výběru 

nejvhodnějšího frazému se musí dbát také na to, aby byl pečlivě zvolen výraz odpovídající 

originálu rovněž expresivností, efemérností a proměnlivostí. 

„Pljunuti otac“ znamená podobat se otci, být mu velmi podobný, být stejný jako otec. 

V doslovném překladu idiom použít nejde (doslova „plivnutý otec“), proto je lepší použít 

opět některou z českých frází s tímto významem, například: Je, jako by mu z oka vypadl; 

Podoben jako vejce vejci. 

„Buni se ko Grk u apsu“ znamená bouřit se, velice s něčím nesouhlasit. Doslova by 

se dalo přeložit Bouří se jak Řek v lochu, avšak jedná se o frází, u které je důležité brát v 

úvahu nejen jazykovou stránku, ale také kulturní zázemí. Sám Kapor dává dostatečné 

zdůvodnění proč je těžké až nemožné podobné idiomy nejen doslova překládat, ale zároveň 

neznalci srbského jazyka a historie osvětlit. U této fráze se jedná o konkrétní situaci srbské 

historie, která nemusí být známá ani Srbům. Obsahuje zároveň hovorový výraz, proto je i v 

                                                 
107 Tamtéž. 

108 СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 96. 
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češtině dobré zvolit podobné slovo. Je ale těžké dodržet vždy všechny vlastnosti idiomu, 

někdy se musí zvolit substituce. Jako příklady by v češtině pro tento idiom mohly posloužit 

následující ekvivalenty: Prská jako žid; Trhá sebou jako pes na řetěze; Berou ho všichni 

čerti; Vzteká se, jako když psa dráždíš; Hněvivý jako vosa. 

„Pala mu sekira u med“ znamená mít v něčem velké štěstí, podařit se něco. Je to 

jedna z těch frází, která může být doslova přeložena, jelikož se stejným výrazem existuje 

rovněž v češtině: Upadla mu sekera do medu. 

„Spava ko zaklan“ je rovněž jednou z takových frází a znamená spát velmi tvrdě. V 

češtině: Spí jako zabitý. 

„Prdnuo u čabar“ znamená neuspět v něčem, nesplnit cíl. Doslova by se frazém do 

češtiny přeložil jako „prdnul si do džberu“, avšak pro překlad je opět třeba zvolit české 

přísloví: Utřel hubu; Vsadil na špatnou kartu; Šel s košem; Utřel u nosu; Nabral řešetem; 

Utřel bradu; Vytřásl kapsu. 

Z krátké ukázky plyne, že do struktury idiomu zasahují mnohé aspekty. Bez 

porozumění frázím a tomu, co stojí v jejich pozadí – původu, vzniku, významu a jeho použití 

v době překladu – nepomohou žádné slovníky. Teprve poté, co se překladateli podaří 

dešifrovat význam a uvědomit si zázemí daného slovního spojení, je možné hledat překlad. 

„Kapor svůj literární svět artikuloval jedním vynalezeným, dlouho dobývaným, 

syntetizovaným idiomem, který představuje směsici harmonické, lyrické narativity a 

vypravěčské esejistiky. Toto vysoce sofistikované jazykové umění se rozpoznává podle 

toho, že se precizní jazyk pojmů rozkládá na jazyk (narativních) obrazů, které za svou 

apartnost a precizní metaforiku vděčí především neobvyklým přirovnáním, jež činí 

Kaporovu prózu rozpoznatelnou. Některá z nich mají dokonce křídla,“ 109 (Přel. V.I.) píše ve 

své analytické studii o Kaporově literární činnosti B. Stojanović. 

Kapor problematiku překládání jeho děl viděl takto: „Jinak, co se týče jazyka, 

Bělehrad se vždy podobal skutečnému babylonskému mraveništi. Kromě srbštiny se v něm 

po staletí rovnoprávně hovořilo také turecky, a španělština dorazila spolu s vyhnanými Židy 

Sefardy a zanechala za sebou množství zvláštních slov a frází. 

                                                 
109 „Капор је свој књижевни свет артикулисао једним пронађеним, дуго освајаним, синтетизованим 

идиомом, који представља меланж хармонизоване лирске нарације и приповедне есејистике. То 

високософистификовано језичко умеће препознаје се по томе што се прецизан појмовни језик 

(наративних) слика које своју апартност и прецизну метафоричност дугују пре свега необичним 

поређењима, по којима је Капорова проза препознатљива, а нека од њих имају крила.“ 

СТОЈАНОВИЋ, Бранко, Момо Капор - од џинс прозе до прозе у маскирној униформи, 2006, c. 93. 
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Mluvilo se zde rovněž řecky, ale také cincarsky, což prý byla znesvářená směsice 

směsice řečtiny, srbštiny a rumunštiny. Pokud k tomuto galimatyáši přidáme ještě 

cikánštinu, arménštinu, dále jazyky a nářečí lodníků, obchodníků, řemeslníků, úředníků – 

přivandrovalců, žoldáků, muzikantů a mistrů kapelníků z Karantánie; jazyky dobrodruhů, 

svůdníků a vandráků, potulných kouzelníků a kejklířů, konzulů a špionů, pochopíme, 

nakolik nevyčerpatelné jazykové bohatství zanechalo do dědictví svým dětem toto neklidné, 

větrné město, ve kterém dodnes cizí slova sviští jako střely.  

Tak například, má snad nějaký jiný národ na světě tolik rozmanitých názvů pro zlou 

ženu, jako my? Jen se podívejte:…“ 110 (Přeložila V.I.) 

Tato krátká ukázka demonstruje, jak je důležité pro věrohodný překlad 

frazeologismů jednoho jazyka seznámit se s dějinami a kulturou jeho národa. Ani v této 

krátké a vtipné sociolingvistické poznámce autor neopomněl na frazémy. Pro srbské „zuje 

kao metci“ bylo použito pro překlad citace „sviští jako střely“- oba tyto idomy znamenají 

velmi rychle se pohybovat.   

Mezi některé další frazémy překladu patří například „mast devet voda“, v češtině 

doslova „mast devíti vod“ (viz povídka Matina). Tento srbský frazém, který vznikl díky 

způsobu přípravy této masti, je přeložen doslova, ale byla dán do uvozovek „sádlo cezené 

v devíti vodách“. 

Mezi další frazémy patří například „povezani kao creva“, česky doslova „svázáni 

jako střeva“ (viz povídka Bezdomovci), což bylo přeloženo jako „rodově a pokrevně 

spřízněni“. Vhodné by bylo též „jsou jako jedna ruka“ – oboje ve významu příbuzenství, 

svornosti, společnosti, stejnosti.111 

                                                 
110 „Што се тиче језика, иначе, Београд је одувек личио на прави вавилонски мравињак. Сем 

српског, у њему се вековима равноправно говорио и турски, а шпански је стигао заједно са прогнаним 

Јеврејима Сефардима и оставио иза себе мноштво чудних речи и узречица. 

Говорило се ту још и грчки, па и цинцарски, који је, кажу, био искварена мешавина грчког, 

нашег и румунског. Додамо ли овоме галиматијасу и цигански, јерменски, затим језике и нарјечја 

лађара, трговаца, занатлија, чиновника-куфераша, војника-плаћеника, музиканата и капел-мајстора из 

Карантије; језике пустолова, заводника и пробисвета, путујућих мађионичара и опсенара, конзула и 

шпијуна, схватићемо колико је неисцрпно језичко богатство оставио у наслеђе својој деци овај 

узбудљиви, ветровити град кроз који и данас стране речи зује као меци. 

Има ли, на пример, иједан народ на свету толико различитих назива за злу жену, као ми? Погледајте 

само:…“ Tamtéž, c. 92 - 93. 

111 ZAORÁLEK, Jaroslav, Lidová rčení, 1996, s. 653, 673. 
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Zajímavá je dále srbská metafora „preko glave preturiti“, česky doslova „přes hlavu 

přehodit“ (viz povídka SrdceSrdce Bělehradu). Toto spojení nese význam „přežít něco“, 

bylo použito ve větě: „…ve filozoficky harmonickém poklidu jeho staříků, kteří přežili tolik 

válek…“ 

Za úspěšně přeložené frazeologické spojení, které je dokonce součástí přísloví, by 

mohl být považován rýmující se výrok: „kde čeleď není běsná, ani domácnost není těsná“, 

který v originále zní velmi podobně: „gde čeljad nije besna, ni kuća nije tesna“. Přestože se 

tento frazém podařilo zdárně přeložit, nebyl přímý překlad použit. Ukázalo se být vhodnější 

použít spojení, které by českému čtenáři bylo bližší a to: „kde je dobrá vůle, tam je místa 

dost“. (viz povídka Noc) 

 Jak však z předešlého vyplývá, frazémů je v překladu značné množství a nebudou 

zde proto dále podrobně vypsané.  

Kromě frazémů se však dá překlad také obohatit užitím více slov stejného významu 

pro tentýž popis, pro který v originále je použito slova stejného, opakujícího se. Opět 

poslouží příklad: „Přijíždíme do Bělehradu přilákáni sliby, které jsme dali sami sobě. 

Přijíždíme, ať už se pak s námi stane cokoliv: přecházíme velkou, kalnou řeku, přicházíme 

pěšky, přijíždíme vlakem nebo náklaďákem, na střechách nákladních vagonů a 

v zaprášených autobusech.“ (viz povídka Noc.) V této ukázce bylo použito více sloves 

s významem „přijít někam“. Originál tolik sloves podobného významu neobsahuje, nýbrž 

opakuje sloveso „stizati“, které v textu originálu sice nepůsobí nijak rušivě (naopak vyvolává 

jistou kulminaci a napínavost textu), avšak v češtině by opakování jednoho a toho samého 

výrazu působilo poněkud iritativně112. Bylo proto využito bohatství českých synonym tohoto 

významu. Na rozdíl od češtiny srbština nerozlišuje u slovesa „přijít“ a „přijet“ způsob 

dopravy. Zatímco v češtině se dá použít „přijet“ pro úkon, u kterého byl použit dopravní 

prostředek, srbština nemá dvě různá slovesa, která by způsob cesty rozlišovala podle 

transportu. V tomto případě by se dalo mluvit o obohacení překladu. 

Bohatství češtiny bylo využito i na jiných místech. Například ve spojení „jižanským 

přízvukem“ ve větě: „Přicházeli do Bělehradu odněkud z jihu, už dávno před válkou, chudí, 

v pečlivě záplatovaných venkovských šatech s nezměnitelným jižanským přízvukem.“ (viz 

povídka Grilovači). Zde byl konkrétně nahrazen v originále použitý výraz „akcent“, který 

                                                 
112 Opakování stejných slov v jedné větě či v několika větách za sebou je u Kapora velmi časté. Například u 

věty: „Do kuchyně se vchází přímo ze dvorku, takže člověka v zimě ovane čerstvý vzduch sněhu a na jaře 

vůně lípy.“ V originále je také na konci této věty zmíněn dvorek, tedy „vůně lípy na dvorku“. V češtině již 

zní lépe tato část s vynecháním výrazu na konci. 
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přeložen být nemusel, avšak český ekvivalent zněl lépe. To samé platí u slova bastion, které 

bylo přeloženo jako „hradba“: „Už dávno se rozplynul mlžný opar onoho nádherného 

tajemství skrývajícího se za hradbou pohlaví: Třetí chlapecké gymnázium. Sedmé dívčí… 

(Viz povídka Bělehraďanky.) Dále pak bylo českým výrazem „cvičák“ nahrazeno slovo 

„polygon“ v této větě: „To místo je pracoviště pro nezaměstnané, poslední východisko pro 

ty bez východiska, cvičák pro mladé zloděje, odrazový můstek pro budoucí milionáře, 

zaslíbená země pro sběratele nesmyslů, domov pro ty, co ztratili rodná místa, lék proti 

osamělosti pro osamělé, naděje pro ty bez naděje…“ (Viz povídka Bleší trh) 

Na jiných místech se projevilo naopak bohatství srbštiny. Například pro srbské slovo 

„čamovina“, které je synonymem pro slovo „jelovina“ neboli česky „jedle“, byla použito 

prostého výrazu „jedle“, jelikož čeština pro jedli nemá synonymum. Je to dané tím, že 

srbština obsahuje spoustu turcismů a „čamovina“ je jedním z nich.113 

Za jisté obohacení by se dalo chápat také využití českých zájmen a předložek, která 

v češtině přidávají na libozvučnosti textu, například zde: „A pak po třech dnech na vesnici z 

toho ticha začínáme šílet – rozčilují nás mouchy z chléva, nemáme si kde koupit noviny v 

deset večer ani cigarety o půlnoci, nedokážeme usnout zároveň se slepicemi ani vstát spolu 

s kohouty.“ Zde je přidané zájmeno „toho“, které se v srbském originále nevyskytuje. (Viz 

povídka Vesnice.) Použitím těchto českých jazykových prostředků dochází k dosažení 

melodického znění překladu. 

Toto se dále týká úryvku: „Nejprve tito novopečení příchozí zrušili v Bělehradě 

koně,“ kde je přidané zájmeno „tito“ (viz povídka Bělehrad je prostě Bělehrad.) 

Takovýchto příkladů je v překladu poměrně velké množství. 

3.2.7 Kaporovská věta 

Osobitý interpunkční projev, který Momo Kapor používá, bylo do českého překladu 

obtížné převést. Základní rozdíl ve větné stavbě srbské a české spočívá totiž v tom, že 

srbština na rozdíl od češtiny se nebrání hromadění vět. Čeština má naopak preferuje kratší 

věty. Proto se první rozdíl z hlediska grafického převedení Kaporova textu do češtiny 

projevil v úbytku interpunkce, které způsobilo krácení vět. Někdy si to samotný text přímo 

žádal, neboť intenzitu, kterou spisovatel projevuje pomocí psaní čárek je v českém jazyce 

                                                 
113 „Čamovina“ – z turečtiny „çam bor“. ВУЈАКЛИЈА, Милан, Лексикон страних речи и израза, 2004, s. 

1009. 
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lépe vyjádřit vícero větami za sebou. Jako příklad poslouží následující pasáž: „Co teď asi 

dělají naše staré lásky? Jestlipak si kluci ještě pinkají s míčem na školním hřišti? Jestlipak 

jezdí holky v parku na bruslích? Hádá se manželka hasiče s vdovou z prádelny? Jestlipak 

v kiosku na rohu šustí ve větru noviny? Jestlipak si ještě pořád povídá při procházce ten 

bývalý ministr z bytu domu číslo šest? Tahají ženy z trhu na Zeleném věnci červené 

papriky na nakládání v koších na prádlo? Hrají ještě Cikáni na dvorku? Jestlipak děti běhají 

za kropícími vozy? Co tam beze mě dělají?“ (Viz povídka Bělehrad je Bělehrad.) Tento úsek 

tvoří v předloze jednu větu, v češtině deset vět. Překlad jednou větou by zde nebyl sice 

náročný, jednotlivé tázací věty by bylo možné spojit vždy uvozovacími spojkami „zdalipak“ 

nebo „zdali“, avšak došlo by k nežádoucímu hromadění totožných výrazů. Jako další řešení 

se naskytlo použití přísudku na začátku každé z jednotlivých vět, například: „kopají-li si 

s míčem,“ „jezdí-li děvčata“ atd. V druhém případě by došlo k určitému odklonění od 

autorovy stylové roviny, přestože tato možnost by byla doslovným překladem. V srbštině se 

totiž podmínková spojka „-li“ používá v podobných souvětích běžně a je to styl mluvy, který 

je dnes možné slyšet v běžném hovoru. V češtině se používání této spojky zdá býti poněkud 

zastaralým. Také jejím použitím (ať už v jedné čí ve vícero větách) by došlo k odklonu od 

autorova stylu. 

Primárně tedy došlo v překladu u celého textu originálu k jeho redukcionismu 

z hlediska větné stavby. Větné celky byly zkrácené a přeložené do vícero vět.  

Výrazné změny byly provedeny rovněž u pomlček a dvojteček, které autor používá 

velmi často. Jejich použití má pro Kaporova více než jen význam uvedení přímé řeči, 

vyjmenování, textové pauzy, osamostatnění textu (který za ní následuje) atp. Interpunkci 

autor používá intuitivně, podle nálady a děje. V překladu tak došlo na mnoha místech 

k vypuštění dvojtečky a pomlčky. Nejlépe to lze ukázat na tomto příkladu: „Bývalí 

starostové pozdravují jako první své bývalé ministry, bývalí poradci starosty, řemeslníci své 

mistry z roku 1937, penzionovaní kapitáni penzionované plukovníky, krajani zdraví jako 

první své bývalé poslance…“ (Viz povídka Penzisté). Kdyby bylo ponecháno původní 

interpunkce, tato věta by vypadala takto: „Bývalí starostové pozdravují jako první své bývalé 

ministry: bývalí poradci – starosty: řemeslníci – své mistry z roku 1937, penzionovaní 

kapitáni penzionované plukovníky, krajani zdraví jako první své bývalé poslance…“ 

V několika případech se stalo, že do překladu byla přidána pomlčka či dvojtečka, 

která v originále není. Stalo se tak například u věty: „Jak zestárnou a jaké stařeny z nich na 

konec budou? Jako naše matky, nebo budou jiné - budou se těžce loučit s krásou mladých 

let?“ (Viz povídka Bělehraďanky) Byla přidána pomlčka.  
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Jinde došlo k rozpojení vět pomocí závorek: „Ten dvorek je město samo o sobě. 

Odolalo by i tomu nejdelšímu urbanistickému obléhání, jelikož má dost pitné vody (studna 

je uprostřed), dostatek potravy (zásoby na zimu už jsou naložené) a dostatek alkoholu (na 

každém okně zraje v zavařovacích sklenicích višňovice).“ (Viz povídka Čuburský dvorek.) 

Závorky se v tomto případě jeví jako logické, byly přidány vždy na konci věty.  

Přímá řeč je v originále značena různými způsoby, pomocí uvozovek i pomlček. 

Jednotný systém zde není. Srbština oproti češtině připouští více i jiné zápisy přímé řeči, které 

však dosahují jiného efektu členění textu, jiného optického působení - tyto technické detaily 

mají vliv na to, jak čtenář text vnímá. V překladu bylo toto značení zachované. 

Další zvláštností je časté používání otazníků na konci věty, která je často řečnickou 

otázkou nebo pouhým konstatováním. Například: „Budou se totiž muset rozhodnout, jestli 

zachrání manželství nebo rodičovskou střechu nad hlavou?!“ (Viz povídka Bezdomovci.) 

Zde byl v originále použit na konci věty otazník. Pro překlad byl zvolen otazník 

s vykřičníkem na konci. 

K podobnému řešení došlo také zde: „Snad si zasloužil těch čtyřicet metrů 

čtverečných ve svém rodném městě?!“ Zde byl rovněž na konci věty pouze otazník. (Viz 

povídka Bezdomovci.) 

Někdy došlo k nahrazení pomlčky slovem. Například ve spojení „pět až šest“, které 

v originále bylo spojené pomlčkou takto: „pět-šest“ (viz povídka Bělehrad je prostě 

Bělehrad). 

Středníky byly často nahrazeny tečkami. 

3.2.8 Překlad názvů 

K překladu názvů došlo tam, kde jména mají významovou hodnotu. „Vlastní jméno 

možno přeložit, pokud má hodnotu jen významovou…“114 Přihlíženo jest ke všem činitelům, 

kteří se v konkrétním ději objevují. „Při překladu jde přirozeně jen o význam, jenž má 

platnost v celku díla, nikoli o významovost absolutní: nebudou se překládat jména, která 

sama o sobě mají sice sémantický obsah (König, Pokorný), ale takový, který není součástí 

významové výstavby díla.“115 Někdy bylo nutné znát také původní podobu jména (viz 

překlad jména v přepisu v kapitole Transkripce). Kde významová složka chybí nebo není 

                                                 
114 LEVÝ, Jiří, Umění překladu, 2012, s. 106. 

115 Tamtéž. 
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zcela jasná, k překladu nedošlo. Například u názvu bělehradské čtvrti Vračar byl ponechán 

název z důvodu nejasnosti původu slova Vračar. Je tedy také důležité znát původ jmen, aby 

nedošlo k překladu milnému. 

I názvy bělehradských čtvrtí Čubura, Palilula, Dorćol, Zvezdara a Neimar byly 

ponechány v původním znění. Pro lepší pochopení čtenářovo bylo přidáno u první zmínky 

o těchto reáliích, které se v povídkách vyskytují na více místech, slovo „čtvrtí“: „Když se 

vytrhneme ze čtvrtí Čubura, Palilula, Dorćol, Zvezdara, Neimar nebo Bulboder, zůstávají 

naše kořeny hluboko pod asfaltem?“ (Viz povídka Bělehrad je Bělehrad.) Při překladu těchto 

názvů se zdálo vhodné ponechat je v jejich originální podobě na rozdíl od názvu čtvrti 

„Julino brdo“, které bylo přeložené jako „Juliina čtvrť“. „Když zjistí, že na Západě jsou celé 

domy i se zahradami mnohem levnější než 2+1 v Juliině čtvrti, mnozí z nich se navždy 

vystěhují do dalekých zemí a udělají kariéru a zbohatnou…“ (Viz povídka Bezdomovci.) 

Podobná situace nastala také u názvu Košutnjak, který zůstal ve své původní podobě 

a pro čtenáře byl přiblížen opět pomocí substantiva „lesopark“. „Pokud jde o les - ten je 

mnohem hustší v lesoparku Košutnjak než ten, na který jsme narazili na vesnici, oplocený a 

prořídlý.“ (Viz povídka Vesnice.) 

U názvu ulice „Krunska“ byl zvolen přímý překlad „Korunní ulice“, ke kterému bylo 

přidáno adjektivum „bělehradská“. „A všichni se diví našemu úspěšnému člověku, 

věhlasnému ropnému magnátovi, skutečnému dolarovému milionáři, který má zámek 

v Caracasu, tenisová hřiště, stáje a tři bazény, proč nebydlí v Bělehradě v Hyattu, jak se to 

patří k jeho postavení, ale v garsonce v bělehradské Korunní ulici, u mámy, která se ani za 

nic nepřestěhuje do Latinské Ameriky?!“ (Viz povídka Bezdomovci.) Ačkoliv je téma 

povídek zaměřené na Bělehrad, název Korunní ulice shodující se se stejnojmenným názvem 

ulice v Praze, by mohl čtenáře zmást. 

Snad největší překladatelské úsilí vznikla při překladu přezdívek, jež autor hojně 

využívá. Nejlépe je to vidět v této pasáži: „V tom dvorku bydlí taky Žvanil, Skrblík, 

Květinářka, Bejvalka, Holubář, Prcek, Ouřada, Děvka, Vdova, Druhý hrobník, Umělec, 

Kuchařka, Automechanik, Prťák…“ (Viz povídka Čuburský dvorek.)  

Dalším příkladem přeložených přezdívek je následující pasáž: „Oslovovali jsme je 

obvykle strejdo Mile (když mu lichotíme: strýčku Milence), jako bychom byli rodina – 

strejdo Trajče, strejdo Janićije, strejdo Kole – Kolence – Srdíčko, dědo Pidlo nebo strejdo 

Gigo („U Gigy v kůlně“), a oni nám  - bez ohledu na věk - děti!“ (Viz povídka Grilovači.) 

V neposlední řadě je vhodné se zmínit o změnách názvů dvou povídek – Duch 

Bělehradu a Srdce Bělehradu – ač v originále mají jednoslovné názvy Duch a Srdce. Zdálo 
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se být účelné doplnit tato podstatná jména patřící primárně člověku o spojení s Bělehradem 

pro zdůraznění Kaporovy personifikace města. 

3.2.9 Poznámkový aparát 

Poznámky pod čarou se v překladu nevyskytují vůbec. Zprvu bylo velmi těžké se jim 

vyhnout, jelikož nebylo snadné vložit pro čtenáře vysvětlení přímo do textu překladu nebo 

se tam nehodilo. Překladatelskou snahou tedy bylo poznámky nevkládat a věcné pochopení 

včlenit do překladu. „Každý překladatel by měl tak hluboko proniknout do díla, aby k němu 

dovedl napsat komentář. Rozsah i formu komentáře je nutno dobře rozvážit. Poznámky pod 

čarou nebo na konci textu připojujeme jen v nezbytných případech, a to zcela stručně, a 

zaměříme je na podstatu věci.“116 

Poznámce pod čarou bylo například obtížné zamezit u následující věty: „Jediný 

kalendář, který matina uznávala, byl církevní! Jediná vycházka za celý rok byla ta na hřbitov 

– na Dušičky. A dokonce i tehdy, kdy jsme my ostatní jedli u hrobu pro pokoj duší, ona 

neustále obsluhovala nebožtíky pod zemí, pro něž byla podle lidové tradice určena jedna 

porce.“ (Viz povídka Matina.) Autor popisuje srbský obyčej, který je pro českého čtenáře 

neznámý. Popis matky („matiny“) znázorňuje matku jako truchlící vdovu žijící v souladu s 

církevním kalendářem, podle něhož chodí o svátcích a na Dušičky na hřbitov, s čímž je 

spojená tradice občerstvení u hrobu nebožtíka. K tomuto symbolickému aktu dochází pro 

„pokoj duše“ nebožtíka. Přítomné pohostí vdova a sama nejí, jelikož truchlí a nemá tedy 

chuť k jídlu. Svým způsobem tak vdova přede všemi manifestuje svou ztrátu, zármutek, 

oběť. Její role spočívá v obsloužení přítomných a nebožtíka - jednu porci vyhradí pro 

zesnulého a „nasytí“ před ním ostatní přítomné. Jedná se o velmi starobylé, specifické 

obyčeje, které autor zná z vlastní zkušenosti. V překladu tedy musela být vložena aspoň 

krátká interní vysvětlivka formou dovětku „pro něž byla podle lidové tradice určena jedna 

porce“. 

Ostatní poznámky vložené do překladu se týkají názvů a pokrmů. 

Jedna z nich se týká bělehradského náměstí či pěší zóny Terazije, která pro svou 

důležitost nebyla ponechána bez vnořené vysvětlivky. Místo pouhého „na Terazijích“ bylo 

vložené „na hlavní třídě na Terazijích“ (viz povídka Nesmysl). Dalším vysvětleným názvem 

je bělehradská nejfrekventovanější pěší zóna Knez Mihajlova, česky přeložena jako ulice 

                                                 
116 MORAVEC, Jaroslav (ed.), Kniha o překládání: příspěvky k otázkám překladu z ruštiny, 1953, s. 96. 
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Knížete Mihajla. Místo pouhého: „…bělehradskou ulicí Knížete Mihajla,“ bylo vložené 

„…bělehradskou ulicí Knížete Mihajla, nejfrekventovanější pěší zónou…“ (viz povídka 

Krásky). Další poznámkou vnořenou do překladu týkající se názvu je pojmenování srbského 

basketbalového klubu Červená hvězda, které je v originále uvedeno ve zkrácené formě 

„Hvezda“. Pro překlad bylo použito celého názvu Červená hvězda s vysvětlivkou, že jde o 

basketbalový klub: „…když ho ta láska opustila kvůli jednomu basketbalistovi z klubu 

Červená hvězda…“ (Viz povídka Bezdomovci.) Dále jsou vysvětlené také dva názvy 

bosenských hrdinů balkánských vtipů, kde bylo nutné místo pouhého „o Mujovi a Hasovi“ 

uvést: „vtipy o věčných bosenských muslimech Mujovi a Hasovi.“ (Viz povídka Bělehrad 

je Bělehrad.) Dalším příkladem je říční ostrov Ada Ciganlija, ke kterému bylo přidáno 

vysvětlení „říční ostrov“ (viz povídka Dlaň).  

U vysvětlení pokrmů jde o poznámky, které popisují druhy tradičních srbských jídel 

neznámých českému čtenáři. Gibanica, tradiční balkánská specialita, druh slaného koláče 

pečeného z vrstev specifického tenkého těsta a sýru, byla doplněna o „slanou specialitu“ (viz 

povídka Čuburský dvorek) a dále pak o „slanou buchtu“ (viz povídka Matina). Kory, tenké, 

specifické těsto, které se připravuje tradičně tzv. roztahováním, jenž se používá pro pečení 

různých balkánských jídel (jako je například gibanica) v textu musely zaznít rovněž 

s vysvětlením: „Je známo, že matiny pořád ještě nevěří kupovanému nudlovému těstu „kora“ 

na slanou buchtu gibanicu a že je samy vytahují po celém domě, dokonce i na nudle do 

hovězí polévky!“ (Viz povídka Matina.) Co se týče ajvaru, balkánské speciality, čalamády 

z pečených paprik a (nebo) lilků, ta nebyla o nic doplněna, jelikož čtenáři napomáhá autorův 

dodatečný popis, který říká, že je to „srbský kaviár“ („jak ho hezky popsal jeden francouzský 

cestopisec“). (Viz povídka Matina). Další vysvětlení je u pojmu burek - jedná se nejčastěji 

o závin s masovou a sýrovou (tvarohovou) nádivkou (méně pak ovocnou), který byl doplněn 

o stručnou poznámku „slanou dobrotou“ (viz povídka Grilovači). Dalším příkladem je pak 

džezva, měděná nádoba na vaření černé kávy, která byla doplněna o „ve kterých vařili kafe“ 

(viz povídka Grilovači). 

3.2.10 Přílohy překladu 

Při procesu překládání se ukázalo být vhodné vložit do práce místopisný rejstřík, 

který by čtenáři neznalému srbských reálií pomohl více jim porozumět, vydat se přímo za 

nimi (některé reálie již neexistují!) či najít si je na mapě. Při tvorbě rejstříku místopisných 
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názvů, které byly nejdříve uváděny česky a poté srbsky (vynechán byl pouze název 

gymnázia zmiňovaného v povídce „Bělehraďanky“, u kterého není jasné, které gymnázium 

má autor na mysli a vzhledem k tomu, že se názvy gymnázia často měnily a autor k nim 

neposkytuje žádná upřesnění, nejsou dohledatelná - viz povídka Bělehraďanky) se však 

ukázalo být nezbytné popsat některá místa podrobněji a připsat k nim nezbytné poznámky o 

jejich dnešní existenci. Jelikož je tato část překladatelské práce pouze doplňkem od 

překladatele, není její připojení nutné. Při úvahách jak pojmout tuto přílohu, bylo rozhodnuto 

přenechat zkoumání nad místopisem Bělehradu čtenáři a budoucí knižní překlad ozvláštnit 

jednoduše přiloženou mapou Bělehradu.  

Původní myšlenka místopisného seznamu jako dodatku počítá pouze s názvy, které 

v překladu zní odlišně od originálu, aby si je čtenář mohl najít v přiloženém plánu Bělehradu 

a vypadala by zhruba takto: 

 

Bělehrad – Beograd  

Dunaj – Dunav 

Francouzská čítárna – Francuska čitaonica (Dnes součástí Francouzského kulturního 

centra – Francuski kulturni centar.) 

Juliina čtvrť – Julino brdo 

Knížete Mihajla – Knez Mihajlova 

Krčma u Cvetka – Cvetkova mehana 

Korunní ulice – Krunska ulica 

Malá Ada – Mala Ada 

Mišarská ulice – Mišarska ulica 

Hlavní nádraží – Železnička stanica 

Nový Bělehrad – Novi Beograd 

Pod lípou – Pod lipom (Hospoda již zanikla. Nacházela se na bělehradské Makedonské třídě 

naproti dnešní redakci srbských novin Politika.) 

Sáva – Sava 

Válečný ostrov – Ratno ostrvo 

Zelený věnec - Zeleni venac 

Zoologická zahrada – Zoološki vrt 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámit českého čtenáře s dílem Moma Kapora a poskytnout 

překlad, který by inspiroval čtenáře k další četbě autorových děl. Při překladu byl důraz 

kladen nejen na zachování specifického autorského jazyka, ale také na důvěrný přenos 

atmosféry prostředí originálu. Obojí se ukázalo být velmi obtížným úkolem pro překladatele 

zvoleného literárního textu.  

Tuto práci lze považovat za přínosnou vzhledem k ojedinělému tématu, které nebylo 

v české překladatelské tradici zatím zpracováno. V části věnované překladu povídek a 

následnému komentáři bylo nesmírně obohacující a inspirující pracovat s jazykem a tématem 

autora. Obzvláště zajímavá se taková práce jevila díky tomu, že si překladatelka dílo pro 

překlad vybrala zcela sama. Lze také konstatovat, že praxe získaná překladem Kaporových 

povídek je výbornou zkušeností, na kterou lze navázat i v dalším badatelském úsilí.  

Přese všechna překladatelská řešení, která byla při práci se dvěma slovanskými 

jazyky zvolena a byla považována za úspěšná, nutno podotknout, že překladatelská práce 

nebyla jednoduchá. Poskytnout budoucímu čtenáři adekvátní překlad vyžadovalo především 

odvahu a trpělivost.  

Zpočátku se díky dobré znalosti obou jazyků jevilo vybírání překladatelských řešení 

jako zcela jednoduché, jelikož blízkost obou slovanských jazyků napomáhala, ovšem někdy 

také zaváděla. Zásadní bylo udržet pozornost a soustředění, aby nedošlo k porušení struktury 

češtiny vniknutím srbského slova či větné stavby, tedy aby nedocházelo k nežádoucím 

interferencím, aby jazyk a styl neupoutávaly pozornost budoucího čtenáře více než děj samý. 

Takový jev by byl zajisté nežádoucí a čtenář by v takovém případě před sebou měl text 

špatně srozumitelný. Jazyk autora je lyrický, duchaplný, je kombinací různých stylistických 

postupů, je subjektivní, emocionální – do všech těchto aspektů bylo nutné se vžít a převzít 

roli překladatele interpreta, který s porozuměním pro odlišnosti originálu od českého 

prostředí i vzhledem k čtenářské zkušenosti české veřejnosti vsunuje do textu nenásilnou 

podobou vysvětlení neznámých pojmů a situací. 

Na rozdíl od části práce s překladem, pro kterou má česká a slovenská překladatelská 

tradice dostatek odborných studií, se ukázalo být problémem nedostatečné množství 

odborných studií věnující se autorově životu a dílu. Přesto se podařilo jak v Národní 

knihovně v Bělehradě, tak v Praze, najít přínosné práce pro vytvoření studie o autorovi. 

Východiskem pro samotnou translatologickou práci teoretickou i praktickou se stala studie 

o Kaporovi a jeho díle i jeho uměleckých a politických postojích. Ta má za cíl představit 
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autora v českém prostředí poprvé souhrnně, a zároveň tvoří důležitý klíč k porozumění jeho 

dílu. 

Překladem díla autorka navazuje na dosud jediný knižně vydaný český překlad 

Kapora z roku 1986. Diplomová práce sice představila jen náhled na některé vybrané 

translatologické problémy díla, lze ji však chápat, jako možný úvod ke Kaporově dílu, které 

je z hlediska tématu i žánru velmi bohaté, mnohem více než je obecně zdůrazňováno. Z toho 

lze tedy vyvodit, že by si řada aspektů zasloužila hlubší prozkoumání a ze samotné práce 

vyplývá řada podnětů pro další bádání.  
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