Listopadové zastavení
Pomalu končí rok, v němž jsme si připomněli kulatá výročí několika básníků a spisovatelů. Z těch, o kterých
jsme si povídali při různých akcích na pobočce nebo jsme o nich psali (buď v Kompostu, nebo na

www.csop-strakonice.net v oddílu „Co nebylo v
internetovém časopisu Kompost uveřejněno“) můžu
jmenovat například Karla Havlíčka Borovského, Jana
Nerudu, Jana Karafiáta, Josefa Horu,

Karla Sýse,

Josefa Kajetána Tyla, Jana Vodňanského, Františka
Gellnera, Karla Václava Raise, Josefa Kožíška, Julia
Zeyera, Zdeňka Svěráka, Jana Čarka, Jiřího Ortena,
Jaroslava Havlíčka, Jiřího Suchého, Jiřího Muchu,
Zdeňka

Šmída,

Eduarda

Štorcha,

Williama

Shakespeara, Karla Hynka Máchu, Václava Čtvrtka,
Josepha Rudyarda Kiplinga, Rabíndranátha Thákura,
Arthura Rimbauda, Paula Verlaina, Václava Renče,

Foto: Břetislav Kocek

Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína...
V tomhle výčtu by se dalo ještě pokračovat, ale protože čtyři jména uvedená na jeho konci spojuje jedna
slavná „listopadová“ báseň, zastavím se u nich: Paul Verlaine napsal „Podzimní píseň“, která se dočkala
mnoha překladů do nejrůznějších jazyků včetně češtiny. Na internetu se dají některé varianty najít (viz zde) a
stojí za to si je přečíst a porovnat. Je obdivuhodné, jak se autorům podařilo pokaždé jinak a nově vystihnout
původní náladu. Vybrala jsem překlad Františka Hrubína z roku 1945, ale pro zajímavost přidávám i úryvky
od Jaroslava Seiferta a Václava Renče. K ukázce od V. Renče (o němž jsem psala i v nedávném "Zářijovém
zastavení") bych chtěla dodat ještě pár slov týkajících se okolností vzniku. Ve výboru „Podoben větru“
vzpomíná v úvodu Renčův přítel a spoluvězeň Josef Hošek na to, jak o Verlainově písni spolu mluvili a
překlad první sloky byl pak napsán špačkem tužky na lístku klozetového papíru.
Přečteme-li si z Renčova díla něco více, shledáme, že jen málokteré jeho básně vyjadřují „podzimní“ stesk,
žal a beznaděj. Častěji vyznívají vyrovnaně, i přes skutečnost, že vzešly od nespravedlivě stíhaného, trpícího
člověka. Např. v básni „Noc na společné cele“ sice Václav Renč píše: „... čím si nikdy nebude dost jist: že
láska trvá ze sebe a v sobě...“, ale v „Tak sám a vzdálen“ děkuje za svobodu, jež „v srdci jásá, i když ústy
sténá...“, v „Jitřní“ mluví o srdci, v kterém zraje „mír studánkový“. A jeho „Úděl“, o tom, že „Hru odvážnou mi
bylo dáno hrát...“, končí slovy: „... odlévat klíč, jenž jednou otevře i zem i čas i srdce člověkovo. Zaplaven
bouří slov hledám své slovo“.
Ve škole jsme se o Václavu Renčovi neučili, dnes se o něm sice znovu mluví, ale spíše jen v křesťanských
kruzích, i když jeho slova o lásce a naději mluví ke všem, nejen k věřícím. Za problematický označit jeho
kritický vztah ke Karlu Čapkovi, daný jeho tehdejším mládím, dobou druhé republiky a rozdílným pohledem
na to, jak se k situaci po Mnichovské dohodě v každodenním životě postavit. Osobně mám Karla Čapka

velice ráda a mrzí mě nepochopení, jemuž byl vystaven, ale Václava Renče mám ráda také. Poctivý přístup k
životu a k umění měli podle všeho oba. A psát tak, až se nad tím tají dech, i to uměli oba...
Paul Verlaine: Podzimní píseň
(překlad – František Hrubín)
Jdou žaly, jdou
za violou,
blouzní po ní,
ze srdce rvu
tu měkkou hru
monotonní.
Čas do mých rán
úderem hran
s hodin bije,
všechno to tam,
zbyl jsem tu sám,
k pláči mi je.
Jdu prokřehlý
a vítr zlý
krutým svistem
žene mě dál,
jak by si hrál
s mrtvým listem.
První sloka
v překladu Václava Renče:
Svých houslí tón
jak dlouhý ston
podzim roní
V mé srdce vťal
svůj lehký žal
monotónní
Druhá sloka
v překladu Jaroslava Seiferta:
Bledý jsem stál

-ah-

a vzpomínal,
přešel čas,
teď v pláči sním,
když uslyším
hodin hlas.
Václav Renč: Noc na společné cele
(ze sbírky „Skřivaní věž“)
Spí, vpravo, vlevo. Psaní pod hlavou,
vzkaz od břehů, kam ve snu doplavou.
Jsem jeden z nich, a sám jak zrnko soli,
jak atom – vesmír v rudném valounu,
sám jako stéblo v dýchajícím poli,
sám jako nit ve velkém čalounu.
Za dne ho tkáme, noc ho trhá v niti.
Spí, všichni spí. Jsem sám jak ryba v síti.
Lovím z ní tváře, v nichž mi svěřil Pán
chvění své lásky, žehnání i ran;
mřížemi, mračny, horami i vodstvy
a mlhou lítosti tak vzdálené,
tak drásavé, jak když si hořké vdovství
na mladá jitra ve dvou vzpomene.
Spí, taky spí. Jsou se mnou, jak já s nimi:
medúza stesku s vlasy měsíčnými.
Kolik těch medúz dálku po dálce
obchází sténající kavalce!
V protějším rohu bratr mého bdění
čte při měsíčku týden starý list.
Čte zpaměti, čte i to, co v něm není
a čím si nikdy nebude dost jist:
že láska trvá ze sebe a v sobě.
Dočetl. Měsíc zhas. Tma – tma jak v hrobě.
Václav Renč: Tak sám a vzdálen
(ze sbírky „Skřivaní věž“)

Tak dole, ano, snad až u kořenů,
tak sevřen, že se jádra dotýkám,
tak sám, až sebe sama zapomenu,
tak vzdálen ode všech, že vidím k vám,
duchové světla v nejtemnější hloubi
nad hladem, zimou, nad nocí i dnem,
nad úzkostmi a časem-neklidem.
Mí sadaři! Jak bolestnými rouby
naděje bez ustání,
nahá a přísná, bičující, vhání
do stromu bez plodu
mízu všech zašlých i budoucích jar!
Dík, Bože můj, dík za tvou svobodu,
jež v srdci jásá, i když ústy sténá!
Dík za ramena křížem obtížená!
Všechno je dar.
Václav Renč: Jitřní
(ze sbírky „Skřivaní věž“)
Dokud si ústa neosvěžíš
hojivou rosou jména Ježíš,
nedotýkej se slov.
Jsou jedovatá steskem země.
Z vězňova spánku prýští temně
a leptá jejich kov,
že dřív než stanou na jazyku,
rozpadají se v suchém vzlyku
jak úsměv hořkých vdov.
Dokud jsi oči z nočních stínů
nepozved k čelu Mariinu,
i vzpomínek se chraň.
Ty tváře, které v nich se chvějí,
se odbarvují beznadějí
tak jako tvoje skráň,

jak siluety z hloubi sluje.
A pro sen, který pochybuje,
sám v sobě nemáš zbraň.
Až jitřní oheň zasvěcení
jed vidin v dobré víno mění.
A z okna vězňova,
zaostřen neprostupnou mříží,
na dosah modlitby se blíží
ostrůvek domova.
A z hoře tvého mízu saje,
mír studánkový v srdci zraje
a vtéká do slova.
Václav Renč: Úděl
(ze sbírky „Skřivaní věž“)
Hru odvážnou mi bylo dáno hrát:
dech vln i vlny dechu zhmotnit v žule,
z doteků snů a vůní stavět hrad,
kde navždy utkví všechno uplynulé.
Hru převzácnou mi bylo dáno hrát:
co jsem žil jednou, prožil tisíckrát
a tisíc podob světa kleslých ke dnu
z vod času vylovit a přelít v jednu.
A jako dítě pohroužen v té hře,
hodiny žalů, vin, vteřiny jasu
i krutý stesk, jenž na dně srdce vře,
tón za tónem vyvíjet z mnohohlasu.
A jako dítě ztracen ve své hře,
odlévat klíč, jenž jednou otevře
i zem i čas i srdce člověkovo.
Zaplaven bouří slov hledám své slovo.

http://www.nllg.eu/spip.php?article601

