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o životě

rozhovor
mirkem kováříkem
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Za svůj život jsem potkal dva zásadní
autory: jedním byl Václav Hrabě – jeho svět
jsem přijal za svůj; měl jsem pocit, že ho po
jeho odchodu musím neustálým tvrdošíjným opakováním jeho textů resuscitovat.
Znamení moci mi však otevřelo oči v zásadní
orientaci „já a svět“, byla a je v něm jakási
až samozřejmá jistota kompasu pro doby
zlé – exegeze této básně mne provází i jako
téma „stále budoucí“.
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21
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Když doba žádá to i hnůj prý vykrvácí
Má lásko dubnová hle „prvosenky pivní“
a jejich vadnutí Nebudem spolu spát

Hovoříme spolu na Bílou sobotu. Neruším vás ze svátečního rozjímání?
Sám jste byl svědkem mého nedávného
velikonočního rozjímání, když jsem v klubu
Rybanaruby přednášel Zahradníčkovo Znamení moci, osobitou interpretaci velikonočního údobí v třeskutém čase let padesátých
na pozadí celosvětového panoramatu „Kalvárií bez Kristů“. Není náhodou, že Zahradníček období Velikonoc zaujatě prožíval
právě v oné době jako spirituální symbiózu
utrpení a naděje. Kdyby dnes žil, nemusel by
ze své básně odvolat jediné slovo. Člověku
jen zůstává stát rozum nad tím, jak se na
přelomu čtyřicátých a padesátých let dokázal tak jasnozřivě rozhlédnout po světě.
9 770862 657001
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Na nebi frigidní Venuše hledá práci
Krev zlevnila jak hlad A ti co plavali v ní
na housle z holubic rozverrrně začli hrrát
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20

Prstem Ój Prstíčkem bělokamennou touhu
ďoubají rajcovně bujaří bohatýři
Den zašel za Petřín kde upad do dluhů
Madóna šišlala a byli na ni štyří
CO DÁME NÁRODUM (v podpisech
kašlou křížky)
Promiňte laskavě – nebyl ten Šejkspír žid?
Glóryja Pánové Glóryja Bílé myšky
a vzadu v lokále tichounce budem pít
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Mirek Kovářík se narodil v roce 1934 v Praze, jeho jméno je však na počátku jeho profesní dráhy spjato se severními Čechami, kam nastoupil jako
učitel. Je významnou osobností na české scéně malých divadel 60. let, v letech 1962–1969 spiritus agens litvínovského Docela malého divadla,
které uvedlo široké spektrum autorů, počínaje poezií amerických beatniků přes verše Ortenovy, Blatného, Kolářovy, Zábranovy, Divišovy či Zahradníčkovy až po premiéru díla Václava Hraběte. Roku 1967 odchází do svobodného povolání a interpretaci poezie se začíná věnovat profesionálně.
Cestuje po republice s literárními pořady, spolupracuje s rozhlasem, působí jako moderátor a konferenciér, po listopadu 1989 i jako editor, publicista a pedagog. V roce 1976 inicioval v Praze a Brně cyklus klubových pořadů poezie začínajících autorů Zelené peří, který je dnes vysílán na vlnách
Českého rozhlasu.
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Jam session
s Františkem Gellnerem

9 770862 657001

9 770862 657001

19

18

9 770862 657001

17

Václav Hrabě

Mirek Kovářík v pořadu Zelené peří, 80. léta, foto Vladimír Béďa Halm

Vzpomenete si na svou první recitovanou básničku?
V kvintě nebo sextě, třetí zpěv Máchova
Máje. My měli na michelském gymnáziu
stařičkého češtináře profesora Pražáka,

který nám na počátku školního roku zadával, kdo co bude číst z čítanky, a na mě vyšel
Máj. Když jsem ho tenkrát přečetl, třída trochu strnula, bylo to prostě jinak, než bylo
v kraji zvykem. Všiml si toho i profesor,
stal jsem se posléze jeho častějším sekundantem a třídním přednašečem. Když jsem
pak přestoupil na jiné gymnázium, už jsem
tuhle dispozici nosil v sobě, a navíc sám psal
vlastní básničky. Ty jsem ale kupodivu nedokázal nikdy přednášet tak, abych z nich měl
stejný pocit jako u cizích autorů a – dnes to
tak cítím – nebyly ani nijak zvlášť výjimečné.
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rozhovor
...1

básní sdělit svou zprávu o životě
rozhovor s mirkem kováříkem
Mým zásadním životním rozhodnutím bylo
poezii interpretovat, nikoliv psát.
Maturoval jste začátkem padesátých
let. Jak vás osud zavál na sever Čech?
Po maturitě jsem se hlásil na vysokou
školu, ale protože jsem měl kádrové prohřešky, nevzali mě. Příslib přišel po roce,
který jsem strávil jako dělník v ČKD Stalingrad, ovšem jen pod podmínkou, že půjdu
učit na sever, kde byl nedostatek učitelů. Léta
1953–1954 jsem tak strávil na osmiletce
v Lomu u Mostu, v městečku tehdy vedeném mužem, který posléze posloužil Jaroslavu Dietlovi jako vzor postavy Pláteníka
ze seriálu Okres na severu. To byla opravdu
kuriózní štace – kdysi pevnost českého
anarchismu, kam jezdíval S. K. Neumann
s Helenou Malířovou na májové demonstrace, za první republiky jedna z mála obcí
se stálým komunistickým starostou; zároveň rejdiště mezinárodně hledaných individuí, nicméně především hornické městečko
pod svahy Krušných hor. Učil jsem tam rok
a poté narukoval na Slovensko. A tam se mi
stalo něco, co bych ani v nejbujnější fantazii nepředpokládal. Vstup Walta Whitmana
do mého života! Sotva kdy by mě napadlo,
že v knihovně tankového pluku v Martině
objevím výbor z Whitmanova díla, který
pro nakladatelství Naše vojsko v roce 1955
připravili Zdeněk Urbánek a Jiří Kolář.
Okamžitě jsem ten svazek opuncovaný
nad tiráží formulí Pouze pro příslušníky čs.
ozbrojených sil považoval za výpůjčku „na
věčné časy“. Těžko si také představit, že by
tankisté hltali při volnu na politickovýchovných světnicích báseň s pikantním názvem
Hlavu na tvém klíně, kamaráde.
Slyšel jsem už nejednou, že čtenářská
zkušenost mladých mužů se vytříbila
právě na vojně…
Ano, vojenské knihovny, zvlášť ty u velkých útvarů, byly poměrně dobře zásobené
a měly profesionální zaměstnance z občanské sféry. Navíc se v nich cenzurní příkazy
plnily asi dost svérázně – a tak jsem v Martině narazil i na díla z období Slovenského
štátu a s chutí si listoval i touto érou slovenské poezie. Ostatně Martin byl sídlem
Matice Slovenské, která se o vydání řady
sbírek přičinila…

Do jisté míry ano – jde o cosi shůry organizovaného, což mladým duším zákonitě
nemusí konvenovat. Ale když už k tomu
dojde, měl by člověk především zaujmout
svým postojem k tomu, co před nimi provádí – měl by dokázat, že to nejsou porce
nějakých věčných pravd a krásných slovíček,
ale prostřednictvím básní jim komplexně
sdělit svou zprávu o světě, snažit se interpretovat sebe jako bytost, která poezií žije
a něčím ji to obohacuje, nestylizovat se do
pózy „přijel k vám umělec-doveda, koukněte, jak to pěkně umí sypat z paměti“.
Organizačně to za minulého režimu
obhospodařovala kulturní střediska nebo
osvětové besedy, které akci „Mládež a kultura“
měly v plánu práce. Existovaly celé katalogy
pořadů, většinou zaštítěné nějakým politickým aktem nebo výročím, stačilo si vybrat.
Můj pořad „Město měst – Praha v české poezii“ byl tvořen ovšem z poloviny opět mým
milovaným Hrabětem, jak by ne! A Holanem
s verši z Kampy a Ortenem z poslední etapy
jeho života. A Halasem básní přímo Praze
dedikovanou… No, šlo dělat věci! Měl-li člověk štěstí – a to já občas měl –, že si ho někde
oblíbili, tak ho potom zvali pravidelně, nebo
si ho dokonce objednali, aby objel celý okres.
Což s sebou neslo i stinné stránky, to když
jsem musel přednášet třeba i na zvláštních
školách…
Brr, to zní téměř jako věrozvěstova
cesta mezi pohany. Neriskoval jste sice
mučednickou smrt, ale nepochopení
a výsměch ano.
Nikdo po mně nikdy neplivl ani nic nehodil, ale občas jsem cítil takový… uctivý
odpor. Naučil jsem se s tím však pracovat,
už vím, co mám nasadit jako úvodní text
a co k tomu dodat nebo předeslat. Obecně:
jde o pravidla komunikace podložená letitou praxí.

Nakonec si poezii ale musí objevit
každý sám, ne? Vy můžete hledače
jenom nasměrovat…
Proto vždycky také uvádím, proč tu kterou báseň říkám – u Václava Hraběte to jde
samo od sebe, stačí vypodobnit kulisy jeho
životaběhu, u Máchy nebo Ortena v podstatě taktéž, magii holanovské poetiky je
pak nutno vzít na svá bedra se vším všudy
– tady se leccos může pokazit, když člověk
A co kulturní programy pořádané ve
začne jenom čarovat s tajemnými slovy
vojenských posádkách? Ludmila Peli a vyprchá efekt Holana-samostrůjce vlastkánová v televizním pořadu Křeslo pro ního osudu…
hosta s pohnutím vzpomínala, jak vojáci
nábožně naslouchali její recitaci…
Vraťme se však k vašemu životaběhu.
… jo, než při tom usnuli… Vojáky totiž na Splniv svou vojenskou povinnost, vrá
takové pořady nahnali: zapískal se nástup til jste se na sever...
na kulturu – stejným signálem jako při
Po vojně jsem se vrátil zpět na Mostecko,
nástupu na oběd nebo na rajóny. Mimo- do Litvínova, a tam se pustil záhy do ochotchodem, já v osmdesátých letech jezdil se ničení – v roce 1959 tu bylo založeno Divaskupinou Kantoři po vojenských posádkách dlo hudby a poezie; tenkrát, na přelomu
a zažil si to i z druhé strany: dělali jsme pís- padesátých a šedesátých let, to byla velká
ničkový recitál, já mezi jednotlivými čísly móda, odstartovaná pražským Divadlem
přednášel. Pochopitelně že hlavně Hraběte, hudby: pouštěla se elpíčka a k tomu znělo
ale i beatniky a sem tam nějakou lidovou průvodní slovo. Jakési ur-diskotéky. Proč
baladu. Myslím, že se nám dařilo vyvolat by se něco nemohlo číst přímo do té hudby,
dojem, že nejsme režimem placení agitátoři, říkal jsem si. A to už byl jen krůček k Docela
ale normální lidi, kteří nabízejí svůj pís- malému divadlu, jehož uměleckým vedouničkový a v mém případě básnický pohled cím jsem se stal v roce 1962.
bez politických konotací – třeba Corsovo
Manželství nebo Ferlinghettiho Prádlo.
Litvínov byl tehdy malou kulturní met
ropolí severu. Ani se nechce věřit tomu,
Téměř celou svou profesní dráhu že se v té bezútěšné průmyslové zóně
jezdíte se svými pořady taky po ško vůbec nějaká kultura zrodila.
lách. Nebývá tam ohlas podobný jako
Ta krajina svou průmyslovou syrovostí
v těch vojenských útvarech? Není tahle korespondovala s beatnickou scenérií. První,
snaha houfně zprostředkovávat poezii
co bylo z beatniků přeloženo, byly Keroua
kontraproduktivní?
kovy povídky, které vyšly pod názvem Říjen
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v železniční zemi. Mostecko a celé jeho okolí
takovou železniční zemí skutečně byly.
A pak, kvas šedesátých let, transformovaný
do malého města, spolu s věčnými omezeními a zákazy ze strany bolševika nás burcovaly k aktivitě, nad jejíž mnohovrstevnatou
podobou a spolehlivě fungující efektivitou
dodnes žasnu.
Docela malé divadlo bylo vaším dítětem.
Jak na ně vzpomínáte?
Existuje-li v mém životě jakýsi ostrov
blaženosti, pak to bylo oněch sedm let:
roky 1962–1969. Docela malé divadlo, to
byla záležitost povýtce kolektivní: měl jsem
kolem sebe partu lidí nejrůznějšího ražení,
na něž se však šlo spolehnout – byl jsem
dramaturgem a režisérem a pochopitelně
také aktérem v jedné osobě. V žánru divadla
poezie jsme přišli s novou devízou expresivní interpretace a prožívání textů. Dosáhnout této stylové shody mezi pěti šesti lidmi
určitě není lehké, a ne vždy se to podařilo.
Ale několik let to přímo zázračně fungovalo.
Většina ansámblu nakonec z nejrůznějších
důvodů odešla, Litvínov byl pro mnohé přechodnou štací. Původní košatá kolektivnost
se později zúžila na malou partu, křivka
vývoje dospěla až k Zahradníčkovu Znamení
moci, které jsme dělali už jen ve třech: s mou
foto Tvar
skvělou partnerkou a skutečným alter egem
Annou Volákovou a klavíristou Vladimírem
Maškem – z hudební tvářnosti inscenací
jsme nikdy neslevili… Po zavření Docela stavení. Jak jste vybíral, co budete in
malého divadla jsem se pak vydal na sólo- scenovat?
vou dráhu.
Nebyl v tom žádný vědomě uplatňovaný
Sklonek šedesátých let přinesl konec systém, spíš intuitivní podněty. A přesto,
mnoha malých divadel, s normalizací se viděno dnešním pohledem, lze v komplexu
všechna jakoby zanořila: některá zanikla, oněch inscenací vyčíst jistou zákonitost:
jiná – jako např. Provázek, Ha-divadlo nebo Orten, Blatný, Kolář, Diviš, Zábrana a Slavík
pražské Divadlo na okraji – se naopak za – to všechno je jedna generace, kterou jsme
normalizace profesionalizovala. K tomu si my, o něco mladší, chtěli sami pro sebe
vzpomínka z nedávna:
definovat jako autory inspirativní a hodné
Ministr Pavel Dostál (sám protagonista pozoru.
divadla DEX v Olomouci) měsíc před svou
K nim lze přiřadit i naše autorské večery,
smrtí v létě 2005 uspořádal na nádvoří Nos- kam jsme zvali nejrůznější spolucestovatele
ticova paláce, kde sídlí ministerstvo kultury, po stejných trasách, např. písničkáře: Karel
setkání členů malých scén z šedesátých let. Kryl měl v roce 1966 u nás premiéru svého
Projekt zajisté podnětný a pečlivě připravo- samostatného recitálu, do Litvínova jezvaný, navíc podnícený vydáním monografie dily dvojice Vodňanský–Skoumal či Hapka–
Pódia z krabičky, rovněž pod Dostálovou pat- Rada, byl u nás Jaroslav Hutka, ostatně
ronací. Aparát ministerstva opravdu zapra- jeho píseň Litvínov je toho jasným důkacoval a obeslal desítky členů oněch pro nás zem. Ale hostovaly tu i osobnosti literární,
tak bájných společenství. Pamatuju ten den jako byli Bohumil Hrabal nebo Pavel Bošek,
– poslední úterý v červnu, odpoledne, bylo a taky plejáda místní umělecké komunity:
stejně nádherné počasí jako dnes. Šel jsem filozof a prozaik Josef Jedlička, malíř Bohtam, a jak se tak blížím k místu setkání, dan Kopecký, básník Emil Juliš, překladatel
potkávám ty, z nichž většinu jsem dobrých Dalibor Kozel a další.
čtyřicet let neviděl – nejčastější věta vysloV repertoáru se za těch sedm let dařilo
vená snad tisíckrát za ono odpoledne byla: i „úletům“ do zdánlivě nadčasových domén
Jsi to ty? A – to řeknu s nadsázkou – měl – inscenace poezie Jiřího Karáska ze Lvovic
jsem dojem, že se mezi nás zamíchalo i pár korespondovala s naší objevitelskou řadou,
mrtvých kolegů; my je tam totiž tušili a vní- či dvě montáže poezie lidové: slavných
mali, že tam s námi jsou, zněla jejich slova, Zpěvů sladké Francie v semaforském balení
zpívaly se jejich písničky. Tam jsme vlastně a americké lidové poezie z úžasné Dorůžmnozí zjistili, jak moc jsou naše životy kovy antologie, vydané roku 1961.
v šedesátých letech zakořeněné. Málokterá
generace měla štěstí na takový spojující Srpnová invaze vás zastihla v ústeckém
fenomén, vezměte si třeba ty ze sedmdesá- studiu Českého rozhlasu. Jak prožívali
tých let – co ti měli? Undergroundovou sub- první dny okupace lidé mimo metro
kulturu žijící si vlastním životem?
poli?
Smutná pointa toho odpoledne: z nádvoří
Byl jsem celý onen týden nočním hlasaNosticova paláce odjížděl Pavel minis- telem jako jeden z mála svobodných a „bez
terskou limuzínou do Brna k dějišti své rodiny“ v Ústí. Vím, že mne ráno, když
poslední štace… Myslím, že to tušil – to jsem se ubíral na provizorní noclehárnu,
odpoledne bylo asi jednou z jeho posledních kterou pro nás zřídili v suterénu jednoho
velkých radostí a možná mu pár dní přidalo z pavilonů dnešní Masarykovy nemocna životě…
nice, dost udivovalo, že lidé se v mléčném
baru ládují dorty se šlehačkou, zatímco my
Když si prohlížím repertoár Docela jsme prožili celou noc v zamaskovaném
malého divadla, zaujme mě tematická a zatemněném studiu a nad námi na Marii žánrová pestrost jednotlivých před ánské skále byly na rozhlasovou budovu

namířeny hlavně tanků. Ale dnes to chápu
– na fakt okupace se po týdnech svobody
těžce zvykalo…
Dostali jsme se do éry tzv. normalizace.
Nedělní chvilky poezie, verše v Rudém
právu, básnické sbírky prorežimních
autorů ve statisícových nákladech
– byla to poezie, s čím byl v té době čte
nář konfrontován?
Byla to poezie přecezená režimními dodavateli: a jako všechno, co se v kulturní sféře
dělo, podléhala záludné taktice, jak infikovat konzumenty takových statků. Hrůzná
na tom byla léty pěstovaná restrikce nepohodlných autorů – těch v emigraci i domácích… Dělalo se, jako že nejsou, že nikdy
nebyli – jen si prolistujte neslavné osmisetstránkové kompendium Čeští spisovatelé
20. století z roku 1985. Autorů, i naprostých
nýmandů, je tam kolem tří set! Ale najdete
tam v heslech Zahradníčka? Blatného?
Diviše? Koláře? Zábranu? Hraběte? Ani
omylem! Skoro je mi líto těch, kteří propadli
do stránek téhle žumpy a nemohli se bránit. Napsal snad někdo z nich Blahynkovu
sestavovatelskému mužstvu, že si nepřeje
být uveden v díle, kde chybí tak významné
osobnosti?
Musel jste procházet schvalovačkami.
Popište nám, mladším ročníkům, jejich
průběh. Bylo těžké prosadit si proble
matické autory?
Umělci na volné noze podléhali řadě ceremonií: především kvalifikačním zkouškám
a pravidelným pohovorům, kdy museli
obhajovat své zařazení do tří kategorií,
každé s pevně stanovenými honoráři na
představení: 200, 400 nebo u té nejvyšší
600 korun. Pouze vyvolení – zasloužilí
a národní umělci – měli jistou honorářovou volnost. Ty pohovory byly víceméně
domluvenou šaškárnou a seděli při nich
lidé z branže, pravda, ti s partajní legitimací.
Všechny texty představení schvalovaly příslušné komise a ty také účinkovaly jako
rozhodující orgán při takzvaných předváděčkách. Mně kdysi – šlo o texty Halasovy
z Naší paní Boženy Němcově, „útěchy naděje
v době beznaděje“, jak jsem formuloval
podtitul – jeden z těch schvalovatelů vytkl,
že jsem jako protiváhu Halasovi nezařadil
ani jeden verš z Neumanna či Wolkra. Až
tam sahala štollovská zaťatost vůči Halasovi a servilnost pohůnků jeho ideologické
mstivosti… Dalo se ovšem také mnohé prosadit: mně prošel např. celý Václav Hrabě,
neboť jsou v něm verše o Majakovském
a o rudoarmějci zabitém na konci války
v Lochovicích – tím jsem se oháněl, když
došlo k nějaké otázce, kdo je ten básník,
o němž nikdo v komisi nic nevěděl.
Ačkoliv jste se tehdejšímu režimu
nepodbízel, nechali vás působit na kul
turní scéně: vedle svých literárních
pořadů jste spojen např. s Wolkerovým
Prostějovem, dlouhá léta jste uváděl
hudební festival Porta. Je tento roz
por dalším důkazem schizofrenie oné
doby?
Určitě. Všude byli rozestaveni různě jednající lidé – některými dveřmi se prostě
projít nedalo, někdy vám je někdo pomohl
pootevřít na vlastní triko, jak se říká… I já
takových pár obětavých bytostí potkal:
v ústecké umělecké agentuře manžele Evu
a Jiřího Ješovy, na Portě Jaroslava Studeného, v Malostranské besedě Roberta
Radostu, pár dobrých duší šlo potkat vlastně
na každém okrese… Existovali i jejich protihráči, někdy krytí anonymitou – např.
po celých dvacet let jsem nesměl vystupovat na Mostecku, sporadické zákazy přišly
z Děčína, Litoměřic, Liberce… Výměnou
funkcionářů se leckdy snímaly i takovéto
režimní „pozornosti“. Kdepak je jim dneska
konec – schvalovatelům, inspektorům kultury, partajním ideologům a těm horším,
co to neměli v popisu práce a „jenom“ udávali!?

Před pojmem recitátor dáváte přednost
označení interpret poezie. Čím je pro
vás slovo recitace zatíženo?
Recitace je umělý a taky dost vágní pojem,
příliš funkční, mně zní chladně. Recituji je
cosi jako moderuji nebo konferuji, jde o naučený systém návyků a dovedností. Kdežto
interpretace nabízí větší svobodu výkladu, je
to pojem s akcentem na dějetvornou kreativitu.
Není ostatně pojem recitace příliš ome
zen jen na jeden typ přednesu, na ten
racionální, akademický?
Vznik našeho divadla – a vlastně většiny
malých divadélek v 60. letech – byl reakcí
na oficiózní způsob prezentace kulturních
hodnot, v našem případě poezie. Koneckonců žně těchto praktik sklízíme dosud:
v televizi desítky let stále působí stejní načítači komentářů, výměna politických garnitur jim nedělala žádné potíže, rutinní obratnost je ceněna víc než čisté svědomí… Mne
tenhle způsob zpeněžení hlasových dispozic
nikdy nepřitahoval. Svým nepokrytě expresivním rejstříkem a dynamikou projevu
včetně pohybu a obsáhlé gestace platím
v povědomí mnohých konzumentů tohoto
žánru za jakéhosi anti-Lukavského.
Radovan Lukavský měl své texty pro
přednes dokonale promyšleny, bylo úžasné
vnímat, jak pracuje s pauzami a důrazy,
například v Antických řečnících, pro mne
vrcholu jeho repertoáru. Sošná harmonie
slov i jejich tlumočníka, jinak to říci nelze…
Vrcholné souznění. On měl dar zvláštní racionální emocionality, ale nikdy jsem u něj
necítil to, po čem jsem vždycky prahnul já
– mít odvahu nebýt recitátorem, ale „stát se“
víc Holanem nebo Zahradníčkem. On nabízel báseň jako artefakt vlastní architektury,
já báseň ve chvíli přednesu právě stavím, je
to interpretace „ve stadiu zrodu“ – sbíhá se
ve mně a rodí přímo na místě, se vší euforií takové kreativity, kterou nepřipravuju;
ta musí přijít sama jako rytmus srdce nebo
dechu…

foto archiv M. K.

M. K. při inscenaci Zahradníčkova Znamení moci, Docela malé divadlo, 60. léta

povali v pražském Rubínu, v první polo
vině devadesátých let jste se přestěho
vali na rozhlasové vlny. Jaká měla tato
dvě prostředí specifika?
Rubínovská klubová éra Zeleného peří
(a souběžně s ní brněnské obdoba v klubu
Horizont a českobudějovická v Čéčově, jednom z tamních kulturních středisek) po
patnácti letech skončila – svazácký podnik
po revoluci zanikl, poslední představení
už muselo být přeneseno do Malostranské
besedy. S ním odešla jedna epocha živého
diskuzního uvádění poezie – specifikem
těch večerů bylo dvoudílné aranžmá: do
přestávky se texty tří čtyř autorů četly,
odkládaly na jeviště, kde si je mohli zájemci
posléze prohlédnout, zběžně přečíst – a ve
druhé půli se o nich diskutovalo… V tom
bylo hlavní specifikum pořadu, tam se také
hledaly kontextuální vazby jednotlivých
Jakožto člověka s děravou pamětí poetik a zákonitě se vynořovala i jména
mě fascinuje váš výkon i po stránce režimem potlačená: Blatný, Palivec, Diviš,
technické – jak je možné nasoukat do ale i Hynek nebo Havlíček. V pravém slova
paměti takové množství textu? Jak se
smyslu to byl živý literární časopis včetně
jej učíte?
kritické rubriky a občasného prezentoTechnicky lze definovat mou paměť jako vání nějaké inspirativní osobnosti. To vše
opticky-logickou, vím, jak texty vyhlížejí s dotekem hudebních „zelených“ adeptů
strukturálně i graficky a mám do nich vkom- – vystřídala se tam celá plejáda písničkářů
ponované můstky k bezpečnému překlenutí a folkových skupin, v tom jsem měl draobtížnějších sekvencí… Jinak učit se báseň maturgickou výhodu jako člověk spojený
je radost – ale učit se jen takovou, co ve vás s Portou a legendárními Písněmi dlouhých
tenhle pocit vyvolá. A takových za život cest nedaleké Besedy. Do rozhlasu se Zelené
neobjevíte mnoho. Pro mne byla rozkoš peří vrátilo po více než dvaceti letech bez
soukat do sebe Kainara, taková Podvečerní oné diskuzní podoby, nicméně s kritickými
zimní jízda vlakem je přímo interpretační komentáři k jednotlivým uváděným autoobžerství! Ano, je to přímá úměra: s jakou rům. Lze si ho dnes poslechnout na internáruživostí text přijímáte, s takovou ho netu, na webových stránkách ČRo najdete
předáte dál.
už skoro dvě stě dílů včetně těch nejnovějších.
Co tréma? Je jiná, než jakou zaží
vají divadelní herci? Jak si poradíte Spočítal jste kdysi, že jste uvedli už
s „oknem“?
přes 2000 autorů. Máte odhad, kolik
Od toho jsou ty můstky, o nichž byla řeč. z nich se stalo básníky hodnými tohoto
Jistě, stane se… U Hraběte bych si možná označení? Jaká je úmrtnost zelených
pomohl nějakým ekvivalentním výrazem, je opeřenců?
to poezie s nosným rytmem a taková slova,
Zelené peří nechce básníky vyrábět, spíš
která lze užít, se bezděky vynoří; u Máchy umožnit těm, kdož si poezií razí cestu
nebo u Holana to však nelze, ani omylem. k sobě i do světa kolem sebe, získat vědomí
S velkým respektem jsem sledoval – sám určité žánrové sounáležitosti, obsahové
jeden z interpretů Máchy – Báru Hrzánovou i formální, dojem nezbytného naplnění
a její přednes Máje, mimochodem úžasně závazných atributů transkripce reality. Řekl
koncentrovaný a v pravém slova smyslu bych, že ze stovky tak tři až pět jmen naší
avantgardní počin. Ani jednou se nespletla… autorské plejády u poezie jako konstantní
Naučit se zpaměti celý Máj je výkon hero- literární aktivity zůstane, jiní přejdou do
ický; při propadu paměti nic nepomůže, jen žánrově příbuzných disciplín, někteří psát
nahlédnutí do textu nebo skok k jistotě přestanou, další se po čase vrátí…
začátku nějakého dalšího myšlenkového
celku. Ale k té trémě: je-li člověk básní Sledujete jejich osudy?
obrazně řečeno vyzbrojen, má dost vnitřní
Ano, mimoděčně určitě, jinak to ani nejde.
munice trému zlikvidovat…
Ta jména se vynořují na internetu i v literárních časopisech, nicméně počítat s tím,
Od roku 1976 uvádíte pořad Zelené peří, že oni sami nám budou prokazovat nějakou
věnovaný tvorbě mladých, začínajících
zvláštní přízeň nebo vděk, že jsme je uvedli,
básníků. Nejprve jste dlouhá léta vystu to nelze…

Jaký máte názor na slam poetry?
Slam poetry je reakce na strnulý manýrismus přednesových soutěží. Myslím, že se
vynořila v pravý čas, trochu počeřila hladiny
ustálených vod recitačních akcí typu Wolkerův Prostějov, tam slam poetry zatím nevzali
ani na vědomí… Je tu však problém osobnostních kvalit jednotlivých slamerů: pokud
nejde o pouhé plky nebo žvanění bez ladu
a skladu, respektuji na nich ono kouzlo okamžiku, kdy se rodí text, který nutně nemusí
být básní, ale má svou nezpochybnitelnou
transformační hodnotu jako pokus cosi nově
vidět, formulovat, nabídnout k spoluprožití.
Koneckonců v tom jsme na jedné lodi. Leč
z většiny těch klání cítím už určitou machu,
nasazování vyzkoušených pák k výronům
smíchu, potlesku, sklon balancovat obscenitou jako osvědčeným terénem divácké
přízně… Kdo vymyslí český ekvivalent slam
poetry? Možná řečnění? K tomuto pojmu má
snad slam poetry nejblíže, ale přesný termín
to myslím není, tak jako se recitaci nepodařilo počeštit termínem umělecký přednes.
Slam poetry má přirozené spojence v raperech, hiphopovém jazyce – u nás nic nového:
co jiného byl Burianův voiceband ve dvacátých letech než vědomý akt devalvovat nadceňované výkony takzvaných mistrů slova?
Který z mladých autorů vás v poslední
době zaujal? Objevil se někdo opravdu
výjimečný?
Budu diplomatický v odpovědi: projděte
si jména našeho rozhlasového repertoáru.
Uvedení v Zeleném peří znamená, že tihle
autoři už prošli onou těsnou bránou selekce,
tedy nás zaujali. Měl-li bych být konkrétnější, pak by to mohlo být kolem patnácti
jmen našeho Zvukového almanachu, kam
zveme ty, kteří už mají své knižní debuty
a počátky své tvorby spojili s naším týdeníkem: Radek Malý, Martin Skýpala, Michal
Bystrov, Marcela Pátková, Milan Šťastný,
Daniel Hradecký, nejčerstvěji Aleš Misař,
Tomáš Martinec, Kateřina Komorádová,
Magdalena Rysová…
Celou dobu tu hovoříme o poezii, zmiňme
na závěr stručně taky prózu. Co jste četl
naposledy a jak se vám to líbilo?
Že čtu víc poezie nežli prózy, to je
nasnadě. Ani tu dnes nelze obsáhnout
v nějakém smysluplnějším celku – jen ji
obhlížet z jisté perspektivy… U prózy sleduji ty „své“ ze Zeleného peří – většinou
jsou to autorky: Svatavu Antošovou, Irenu
Douskovou, Věru Noskovou, Evu Hauserovou, ale i Jiřího Hájíčka nebo Jana Hocka.
Tady bych si dovolil vykázat dobré dojmy
z četby, většinou uspokojivé i v tom smyslu,
že jsem sekundoval při hloubení literárních
základů… Mám z nich radost.
Připravil Michal Škrabal
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