Odysseovy cesty

Mám podvědomý odpor ke zjednodušeninám a přílišné vulgarizaci – Platónovy dialogy převedené do komiksu jsem nikdy nevzal do ruky: to si raději znovu prohlédnu Rychlé šípy. Nemám rád ty instantní způsoby, jak se podbízivě zavděčit lidem, kteří nejsou ochotni věnovat dostatečné množství času na porozumění klasickým tématům a hlubokým idejím. Přitom jsem současně v mládí vůbec neopovrhoval Petiškovým či Mertlíkovým převyprávěním antických příběhů, nebo Olbarchtovým přetlumočením biblických bájí. Jenomže tam neláká pouze děj příběhů, ale i mistrovské používání jazyka. Jak se nejklasičtější povídání o symbolu cesty podaří tomuto vypravěči? Přistupoval jsem k četbě se značnou skepsí a předem zvýšenou opatrností.
Již první stránka (s. 7) mě však chytla: „když Odysseus na konci mé verze Odyssey pobije všechny ženichy, opustí Penelopu a znovu odpluje. Proč se tak zachová? Protože Odysseus není literární postava, nýbrž posedlost. Posedlost, která nutí člověka vydávat se na cestu. Neustále. Posedlost, kterou někteří znají a jiní ne. Jestliže se zmocnila i tebe, věz, že v přístavu kotví loď, která na tebe čeká. Nestarej se o zavazadla. Neptej se, kolik stojí lodní lístek. Neptej se na cíl cesty. Důležité je vyrazit.“ Šikovný vypravěč! Vtipné převyprávění… Nu ovšem – vždyť při četbě není podstatná posvátná úcta ke klasické literatuře, ale síla inspirace, kterou čtenář získá. Kterou se nechá nalákat k dalšímu čtení. Stejně jako mi byla rázem sympatická hned následující osobní vzpomínka (s. 8): „Když mi bylo patnáct, Odysseův nápad říct Polyfemovi, že se jmenuje Nikdo, mě natolik nadchl, že jsem dokonce žádal svého otce, aby mi změnil jméno – chtěl jsem se také jmenovat Nikdo. Otec si však v klasicích neliboval, a tak mi poněkud stroze odpověděl: „Koukej raději, aby z tebe byl Někdo, a neotravuj!“ Byl jsem chycen.
Docela dobře jsem se bavil – je to postaveno šikovně na hraně, aby se z toho nestal bulvár, ale zároveň aby si text získal pozornost a zájem dosud nepoučeného čtenáře. Určité pasáže nafukuje i obsahově a takto rozvíjená rovina příběhu předělává epos v románový příběh, snad opravdu přístupnější dnešnímu čtenáři. Když jsem se však začetl a shledal, že Kirké je zde líčena jako nymfomanka a prostopášnice, či dokonce jako bordelmamá v nevěstinci, Kalypsó pak jako nenasytná nymfa „vždy chtějící“, neodolal jsem a některé pasáže si kontroloval v původním Homérově eposu v přetlumočení Vladimíra Šrámka (rok vydání 1940). Otázku, zda určitá místa nejsou upravena už za výše zmíněnou hranou, si můžeme ilustrovat příkladem Šrámkova překladu: „Zapadlo slunce a nastal večerní soumrak. / Vešli do lůna sluje a v zákoutí jejím / se oddali rozkoším lásky. Usnuli na jednom loži.“ Protože při uvedení moderního podání pak čteme tato slova: „A možná i proto, aby se jí omluvil za to odmítnutí, souhlasil rek oné noci, že se bude s nymfou milovat. Tedy ve skutečnosti by si to byl milerád odpustil, jenže pro něho bylo příliš důležité, aby se mu dostalo veškeré přislíbené pomoci, a pak se taky koneckonců jednalo jen o půlhodinku mazlení. Kalypso se s ním něžně pomilovala a rozplakala se. Potom se chtěla milovat podruhé a zase se rozeštkala. Prostě hotová hrůza!“ To už je převracení někam jinam, kam se mně úplně chodit nechce. Ironie a sarkasmus mi nevadí, ale promíchání není vždy úspěšné.
Pro srovnání ještě několik interpretačních ukázek:
Šrámek, s. 22: Mentore, z hlouposti štveš a bouříš! Co jsi to řekl? / A proč proti nám popouzíš lid? /
De Crescenzo s. 24: Ach pošetilý starče, ty hloupý dědku, nádobo naplněná lejnem, ty otevíráš ústa jen proto, abys je provětral, ničemu ale nerozumíš. Štveš lid proti nám, aniž by ti docházelo, že bys ho tak odsoudil k nevyhnutelné porážce.
Šrámek, s. 43: Víme již, potomku Diův, kdo jsou ti muži? / Mýlím se či tuším správně – řeknu to přímo: / nikdo mi nepřipomínal, muž ani žena, těžko to chápat, / tak Odyssea, jak tento jinoch!
De Crescenzo, s. 34: „Nuže, můj dobrý Menelae,“ zeptala se Helena ještě svůdněji než obvykle, „známe již jména našich mladých hostů?“ Načež dodala, ukazujíc na Telemacha: „Nevím, co to na mě přišlo, leč cítím, jak se mi v hrudi rozbušilo srdce, jako by mi chtělo něco sdělit. Jsem si jista, že jsem nikdy nespatřila nikoho, kdo by se podobal božskému Odysseovi více než tento mladý cizinec stojící zde přede mnou.
Šrámek, s. 79: Stůjte, děvčata má! Kam prcháte před trosečníkem? / Snad přece nemáte strach, že je to nepřítel?
De Crescenzo, s. 54: „Pročpak utíkáte, vy hlupačky? Je vůbec možné, že by vás tak vyděsil pohled na nahého muže?“
Šrámek, s. 94: Jsi pěkný, krásný jak bůh, ale jsi ješitný, chlapče! - / Vidíš, vzbouřil jsi prudký hněv ve mně, protože nemluvíš moudře!
De Crescenzo, s. 62: V tvém případě, drahý Euryale, byli štědří, pokud jde o krásu a sílu, méně už, pokud se týká inteligence, pročež je tvá hlava – lituji, že to musím říkat – dutá.
Paradoxně se mi tak nejvíc líbily autorovy vsuvky a poznámky poukazující na starořecké reálie či zvyklosti s paralelou k soudobé společnosti. Nejvtipnější a nejzajímavější mi připadaly autorovy poznámky, jeho dojmy z četby, úvahy nad ní, logické posuzování mytických skutků. Komentáře a hodnocení z pozice dnešní doby. S Homérovým textem je někdy svázanost silná, jindy rozvolněná a tato nejednotnost mně trošku vadila. Homér není vůbec žádný puritán a rozkoše života, stejně jako bolestné stránky válčení, líčí dost jasně, ale De Crescenzo na ně upírá zrak ještě urputněji a na sex či násilí klade hlavní důraz vyprávění. Někdy je to samozřejmě věc překladu, zda je „svůdný šat“ totéž co „průsvitné roucho“. Nepodařilo se mi ani najít, že by se Sirény námořníkům ukazovaly zcela nahé, aby přitáhly jejich žádostivé pohledy, a že by malátně polehávaly na loukách posetých květy – to, že místo toho sedí na louce u hromady kostí, na nichž zvětrává poslední kůže je jistě mnohem méně smyslné a vhodné ke zmámení. A tak zatímco Homér se zmiňuje o této epizodě pouze v rozsahu několika veršů, širší popis s přidanou interpretací a autorovými úvahami se natáhne na tři strany. Třeba však právě tyto přidělávky mohou někoho jiného naopak nadchnout, nevím.
Zejména ale, zdá se mi, autor přeceňuje Odysseovu touhu po cestování a dobrodružství. Starořecký šejdíř se na cesty a do nebezpečných situací přece dostává jakoby náhodou, resp. vůlí bohů, jeho jediným záměrem je co nejdříve se vrátit domů, k věrné manželce. Všechna jeho dobrodružství (ať už milostná nebo bojovná) jsou spíše důsledkem okolností a jen částečně hrdinovou zvídavosti. Proto také přílepek uvažující o Odysseově vyplutí hned druhý den ráno po návratu (po dvacetiletém odloučení) vyznívá více než rozpačitě a nevěrohodně. Stává se tak nejproblematičtější pasáží a nejméně vydařeným záměrem celé knihy. Pokud však i takové úpravy povedou k tomu, že četba tohoto příběhu zavede čtenáře na cestu přímo k Homérovu vyprávění, pak bych byl nucen zvolal: Bravo!
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