
Marina Cvetajevová

(1892 – 1941)

Nespavosť

Marina  Ivanovna  Cvetajevová  bola  vynikajúca  poetka-experimentátorka,  blízka  symbolizmu,  futurizmu  i

akméizmu. Písala koncentrované, hutné, aforistické verše inšpirované ľudovou slovesnosťou, no formálne veľmi

rôznorodé, zvukovo a rytmicky pestré, novátorské. Využila v nich veršové i strofické presahy, elipsy, pauzy,

inverzie, zložitú syntax i stopovú organizáciu. Usporadúvala ich do väčších cyklov i dlhších poém. Cvetajevovej

lyrická hrdinka je tichá, mlčanlivo smútiaca i kacírsky gestikulujúca a kričiaca. Autorka dokázala hladko spojiť

protiklady a na ploche niekoľkých veršov vyjadriť radosť, krásu, vznešenosť i bolesť, utrpenie, stratu a skazu.

Raný  cyklus  Nespavosť  pochádza  z  roku  1916  a  je  čiastočne  inšpirovaný  vážnou  a  napokon  smrteľnou

nespavosťou vdovy po skladateľovi  Skrjabinovi,  o  ktorú sa poetka  starala  a  niekoľko nocí  s  ňou prebdela.

Cvetajevová však dokázala nedostatok (oddychu, spánku) prekódovať na dar (obrazov, vízií).

Nespavosť

4. (báseň cyklu)

Po noci bez spánku príjemne slabne telo,

milo sa odcudzí. Krv takmer neprúdi.

A hoci bodanie šípov v nej nedoznelo,

sám serafín sa v nás usmieva na ľudí.

Po noci bez spánku príjemne slabnú ruky,

priateľ a nepriateľ zľahostajnejú ti.

Dúhami zasvietia náhodné bežné zvuky

a v mraze vonia dych florentských zákutí.

Nežnejšie, svetlejšie sú pery, zlatnú tiene

okolo očí. Jas. Noc tváre storočí –

ikony zažne v nás a nechá rozsvietené.

Nočná tma tlačí sa jedine do očí.
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Otázky:

1. Vysvetlite význam a použitie slov serafín, ikona a florentský.

2. Aké sú bežné príznaky porúch spánku a aké uvádza v básni autorka?

3. Ako pracuje s motívom tela (najmä očí), s priestorom a farbami?

4. Pomenujte druh rýmu a použité básnické prostriedky.

Autorka o sebe

***

Hrdosť a plachosť – sestry – kráčali,

nad kolískou mi družne zastali.

„Hlavu drž hore!“ hrdosť kázala.

„Oči sklop!“ nato plachosť šepkala.

Tak denne vchádzam – oči sklopené,

vzpriamená hlava – Hrdosť a Plachosť.

Marina Cvetajevová: Nespavosť. Preložil Ján Zambor: Slovenský spisovateľ 1986, s. 82

Marina Cvetajevová (1892, Moskva – 1941, Jelabuga), ruská poetka, prekladateľka a esejistka. Vydala sa za 

Sergeja Efrona, bielogvardejca, za ktorým odišla po smrti dcéry (hladom počas občianskej vojny) do Prahy. V 

Československu napísala vrcholné diela (Poéma hory a Poéma konca; 1924), narodil sa jej syn, no cítila sa 

izolovaná. Rodina sa presťahovala do Paríža. Efron spolupracoval s tajnou políciou, musel sa vrátiť do Moskvy, 

no ako nepohodlného svedka ho stalinská moc zlikvidovala. Cvetajevová sa vrátila za ním, no ťažko znášala 

rodinnú katastrofu (dcéru uväznili, syn sa jej odcudzil, neskôr padol na fronte) a vo vyhnanstve v tatárskej 

Jelabuge spáchala samovraždu. Dlho publikovala len v emigrácii a samizdate, hoci renomé si získala už 

debutovým Večerným albumom (1910). Vyšli jej zbierky básní (napr. Čarovná lampa; 1912), cykly (Verše 

Čechám; 1939), poémy (Poéma schodov; 1926), prózy (Natália Gončarovová; 1929), preklady (Baudelaire, 

Lorca), korešpondencia (Pasternakovi, Rilkemu), drámy (Fénix; 1919) i eseje (Básnik a čas; 1932).
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