PRODÁM ZNIČENÉ SRDCE

S okcitánskou či provensálskou literaturou si vzdělanější české čtenářstvo spojuje přinejmenším dvě slova: trubadúři a Mistral. První se vztahuje k básníkům 12. a 13. století, jejichž písně stojí na počátku evropské lyriky v národních jazycích a z jejichž odkazu bylo v češtině uspořádáno několik výborů. Druhé se pak váže k vůdčí osobnosti hnutí félibrů, kteří se v 19. století - spolu s celoevropským obrozením malých národů - snažili vzkřísit písemnictví v jazyce oc a jejichž velkými obdivovateli a zprostředkovateli u nás byli J. Vrchlický a S. Bouška. Že mezi těmito dvěma údobími nebylo v jižní Francii na poli básnictví mrtvo, dokládá drobný svazek Zničilas všechno, mé srdce znič s podtitulem Okcitánská milostná poezie 16. a 17. století, jejž připravil Josef Prokop a letos vydalo nakladatelství Dokořán. 
Jde o typicky renesanční a raně barokní verše, které mají původ u Petrarky a jsou téměř k nerozeznání od ostatních dobových sonetů a kanzón celé západní Evropy. Ustálené pojetí lásky je zpodobováno ustáleným výrazivem. Pastýři a pastýřky zvučných řeckých jmen si užívají na šťavnatém pažitu bájné Arkádie, láskou hynoucí básník tu klne, tu žehná všemocnému Amorovi a mezi tisícerými vzdechy dumá o tom, zda se milostný cit rodí v očích, nebo v srdci. Tato a mnoho dalších obecných míst, tzv. topoi, antického, trubadúrského či petrarkovského původu (např. probuzení jarní přírody, Ikarův pád, věrnost milé až za hrob aj.), se pak ve vybroušených rytmických a rýmových schématech různě točí a přeskupují podle toho, jak duchaplný a nadaný byl autor. Podaří-li se nám do těchto veršů začíst, může se stát, že se dostaneme až do jakéhosi apollinského vytržení. 
Je nabíledni, že přeložit takovouto poezii vyžaduje vynalézavého a trpělivého tlumočníka. Josef Prokop jím až na pár překladatelských licencí a několik rytmických klopýtnutí je. A nejen to. Vedle krátké předmluvy napsal ke každému z jedenácti básníků medailón, který napodobuje životopisy středověkých trubadúrů, tzv. vidas. Jde o drobné biografie, jež balancují na pomezí oslavné legendy a obyčejného drbu. Nejpůvabnější je snad anekdota o lakomém knihkupci ze životopisu Andreho du Pre, která nemá daleko k Borgesovým mystifikacím. A komu by přece jen bylo zatěžko hledat půvaby v básních, jež se dnes mohou zdát afektované a monotónní, tu a tam narazí na verše, za jaké by se nemusel stydět ani František Gellner: „Radosti větší věru není, / než když žijeme spokojení / a na palouku nic nebrání / oddávati se milování.“ 
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