Básnictví je dar

Nakladatelství Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán společně vydala v edici Mocca – „malá, ale silná káva“ – dvě útlé, graficky pečlivě upravené sbírky poezie: Párkaře od Josefa Hiršala a Dravý jestřáb si načechral peří , malou antologii japonských klasických řazených básní ve výběru, překladu a komentářích Alice Kraemerové. Obě vyzdobené ilustracemi – první grafickými vtipy beze slov Jiřího Slívy, druhá jemnými reprodukcemi starých tušových kreseb z depozitářů Náprstkova muzea. S příznivou cenou 125 Kč a 149 Kč se, věřím, stanou hledanými tituly milovníků krásných a zároveň originálních knih.
V čem tkví jejich osobitost? Jsou vzájemně naprosto odlišné. Hiršalův Párkař vznikl původně v letech padesátých. Poprvé byl vydán v roce 1997. Zahrnuje 29 perzifláží (Josef Hiršal je nazval Nápodoby) stylu českých básníků od národního obrozence Karla Ignáce Tháma (1763–1816) po Vladimíra Holana (1905–1980) a sedmadvaceti dalších, mezi nimiž najdeme Erbena, Nerudu, Vrchlického, Březinu, Šrámka, Gellnera až k Seifertovi, Halasovi, Nezvalovi. Jak by každý z nich zpracoval téma muže, který kdysi stával na ulicích s kotlíkem, pod nímž hořel oheň a z něhož se linula libá vůně ohřátých uzenin. Hiršal prý těmito ukázkami, vycházejícími často první strofou z nejznámějších veršů či názvů parodovaných sbírek, tehdy bavíval své intelektuální spolustolovníky s Jiřím Kolářem (jemuž je tato sbírka dedikována) v čele v pražské kavárně Slavia. Jako doklad a ukázku jeho postupů uvedu např.: Má duše vyběhla si v háj tak jako kůzle mladé (V. Hálek píše – kozička), Havlíček je zastoupen řízným epigramem – V Kutné Hoře  na faře / nekrmí se buchtou. / Pánbůh dělá párkaře / párek farář s kuchtou. Do třetice – jako ochutnávka „mocca“ mi poslouží ještě Nezval, jenž jako by chlapácky parodoval kolegu Bezruče: Pěvec vyčítal dle goralského vkusu / Že jsem se tak upsal surrealismusu... 
Zkrátka: knížka pro studenty a moderní učitele české literatury jako stvořená. 
Zato druhá „mocca“ – spíše by se slušelo nazvat ji „čajovým obřadem“ – je jemná a voňavá jak květy slivoní (viz str. 71). Použitá slova nerýmovaných veršů vyvolávají imaginativní obrazy přírody, lásky, venkovského i maloměstského života od podzimu, zimy, jara do léta (v tomto pořadí). Jde o zcela zvláštní způsob básnické tvorby zejména ze 17. a 18. století, ovšem též dříve a později, v níž jeden tvůrce navazuje na předchozího v časovém odstupu a po něm v téže básni zase další a další... proto řazená poezie. 
Překladatelka Kraemerová staví před českého čtenáře paralelně tři texty: v krásných slovech a metaforických větách text český, pod ním menším tiskem japonský originál v přepisu latinkou a na protější straně (zase jiným, středně velkým typem písma) svůj komentář osvětlující situaci. Pomohu si příkladnou ukázkou: proti dvojverší (str. 82): v ranní rose na podzim smetené / jak náhlým mávnutím meče / – stojí na str. 83 „komentář“: Rosa patří k podzimu, ale také k divokým husám. Ten, kdo vyjíždí na lov, ničí rosu v trávě. Může to být i mladý dychtivý samuraj... A pak následují verše ...se všichni úředníci z města / sborem opili / když zmámeně hleděli / na rozkvetlé sakury doprovodí opět velmi rozšiřujícím komentářem o náladě a bujném veselí, jež nám z veršů zcela uniká.
Tento zvláštní způsob vnímání poezie vyžaduje na čtenáři dotváření v snových představách, emocionální spoluúčast, hledání pod povrchem slov – zde např. meč – samuraj.
Vysvětlení jsem nalezla v knize Antonína Límana: Kouzlo šerosvitu s podtitulem Úvahy o japonské kultuře (vydala DharmoGaia 2008). Ve větě významného profesora-japanisty: „Japanista nepřekládá, spíš přetváří...“
Irena Zítková


