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Cenu Vladimíra Justla

Samuel Zheng
(ČR)

za přednes textu Mariana Palla:
Kdyby byl krtek velkej jako prase

1. místo

Hana Hvozdíková
(SK)

2. místo

Luisa Marie Marešová
(ČR)

3. místo

Martin Kettmann
(SK)

3

1. místo

Alexander Koukol
(ČR)

Cenu Jiřího Demla

Lukáš Frankovič
(SK)

za přednes textu
Pavola Suržina: Spln duše

2. místo

Nicole Haismanová
(ČR)

Cenu Jiřího Brolla

Agáta Mašková
(ČR)

za přednes textu
Borise Viana: Pozor na orchestr

3. místo

Martina Mašková
(SK)

Cenu starosty města

Terézia Pravdová
(SK)

za přednes textu
Erika Ondrejička:
Na vnútornej strane viečok

PAMÁTNÍČEK
JANA
SKÁCELA
připravil
Jiří Jurečka
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Letos si připomínáme sté výročí
narození básníka Jana Skácela.
Představovat jej účastníkům meziříčského festivalu poezie by bylo
nošení sov do Atén, dříví do lesa,
netopýrů do čínské restaurace.
Pojďme si na něj ale aspoň zavzpomínat očima několika osobností,
kterých se dotkl svou poezií nebo
osobností:

„Pokud jsem snad vůbec pochopil, co je poezie,
vděčím za to především autorům českého poetismu a Janu Skácelovi.“
Reiner Kunze, německý spisovatel
„Při čtení Skácelových veršů se ocitáme v bezedných meziprostorech ticha a slov.“
Jiří Trávníček, literární historik a kritik
„…já jsem se ke Skácelovi dostal až po čtyřicítce.
(…) Teprve později, když jsem se s jeho poezií
dostal blíže do styku, jsem pochopil, jak Skácel
úžasně pracuje s textem. Došlo mi, že jsou to
v podstatě haiku, de facto na dřeň udělaná báseň,
ze které se již nedá nic odstranit. Ale třeba pro
srovnání – teď jsem si koupil Bukowského haiku
a byl jsem zklamán, protože mi přišlo, že to může
napsat každý, kdo dodrží formu. U Skácela to tak
ale není, tam je patrná právě ona vybroušenost
a vycizelovanost.“
Miloš Štědroň, hudební skladatel

„Skácelova poezie je psaná s těžkým srdcem, ale
lehkou nohou. Je vrostlá do krajiny, drtivá většina
jeho básní se odehrává venku: na poli, na kraji dědiny nebo s výhledem na hvězdnou oblohu (když
už píše o městě, jeho psaní působí velmi tísnivě).
Jeho básně by si mohli tuzemští výletníci brát na
túry. Patří ke krajině stejně neodmyslitelně jako
cyklisté ve firemních trikotech nebo pěší ve lněných kalhotách. Jeho texty často kopírují rytmus
chůze a navíc umí pojmenovávat to, co ke krajině
cítí mnozí z těch, kdo po ní tak rádi o víkendech
putují.“
Jonáš Zbořil, kulturní editor
„Tvorba Jana Skácela je mi důkazem toho, jak je
čeština nenahraditelná. Když se zamyslím nad
otázkou, co mě nejvíc k češtině připoutává, mám
na tu otázku jednoduchou odpověď: Jsou to verše
Jana Skácela.“
Milan Kundera, exilový spisovatel

„Na Skácelových verších mě inspirovala moudrost
a vlídnost. A jsou v nich také obrazy. Když řekne ,je to
prosté jako zázrak a jako věčnost ve chvíli‘, to jsou všeobjímající prostory.“
Jiří Pavlica, muzikant
„Většina mladých žen touží po životě s umělcem, ale on
to po pravdě není žádný med. Bývají náladoví, přecitlivělí, ale v mnoha ohledech nenapodobitelní. Mně život
vedle Jana vyhovoval. Sice ve dne spal a v noci psal,
ale byl to citlivý a jemný člověk. Občas míval své nálady
a vrtochy, ale žena, která miluje, dokáže všechno pochopit a odpustit. Vadilo mu třeba, že jsem mu čistila boty.“
Božena Skácelová, manželka
„Skácelovo básnictví je básnictví pomalé, přemýšlivé.
Básnictví, které nechrlí jeden verš za druhým, ale každý
verš je vydobýván z něčeho, jak Skácel píše, co je tu
kolem nás a co básník musí najít.“
Tomáš Kubíček, bohemista

Smlouva
Nechci, aby mne obmýšlel kterýkoliv bůh.
Mám odedávna svého,
pro vlastní potřebu, i k svému narovnání.
A pro pokoru, které je mi třeba.
Někdy se přihodí, že lidská duše smrdí
jak namoklá psí srst.
Za to se nerouhám. Chci jenom, aby bolest
opravdu bolela a slza byla slza.
(J. Skácel, sbírka Smuténka)

„Skácel je nehledaný, nevyumělkovaný. Jeho hořké
sloky mají přídech prostoty, k níž došel složitou cestou.
Nechce svět melodizovat, chce se dostat k jádru věcí.
Jeho básnické obrazy mají přirozenost neotřelosti.“
Zdeněk Karel Slabý, spisovatel a překladatel
„Nazývám-li Skácela básníkem naděje, nemyslím tím
v žádném případě hru na naději, tu hřmotnou a ukřičenou, nějaké bohapusté chlácholení, že časy, které
přijdou, budou z nějakého důvodu lepší, parodii na
naději, která je vlastně jen zakuklenou lidskou lhostejností a má pouze jediný účel: odvést naši pozornost od
zjitřené a bolestné skutečnosti. Skácelova naděje je vůči
lomozu světa možná až nápadně tichá a zvnitřnělá,
ale sycená ze zdroje neústupné vytrvalosti. Cítit v sobě
její plamen neznamená, že se nás nic nedotkne a staneme se proroky falešného optimismu. Znamená, že
jsme v nitru hluboce spjati s údělem druhých, s údělem
země, že v té spleti kořenů kdesi u dna je život a my to
víme, protože jsme ho kdysi zahlédli, a to nám umožňuje
nejen věřit, ale i vědět.“
Klára Goldstein, básnířka
„Měla jsem tu radost a čest v době svých studií poznat
se s ním osobně – byl ryzí, jiskřivý, sršatý, v jedné osobě
vyrovnaně smířlivý i zaujatě svárlivý – to podle okolností, nálady a především osobnostmi spolusedících; nejčastější možností, jak se s Janem Skácelem setkat, bylo
totiž posezení u kavárenského či hospodského stolu,
většinou v brněnských hospodách a kavárnách – Akádě,
Belvě (pro nezasvěcené: znovu oživená Akademická
kavárna na rohu Grohovy a Jaselské a patrně nadobro
zaniklá kavárna Bellevue na rohu ulice Kounicovy, donedávna Potrefená husa). Dovedl hodiny pozorně naslouchat s nezbytnou cigaretou mezi prsty, nebo se naopak
vášnivě, do krve hádat – dokonce se s momentálním
protivníkem v zápalu boje i chlapsky urážet, většinou
naprosto bez následků pro slovní boj dne následujícího.“
Kateřina Kovaříková, hudební redaktorka
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Malá nádraží
Jsou krajiny, kde děti ještě vlakům mávají.
Vždycky jsme malinko smutní
na malých nádražích,
kde nikdo nečeká.
Najednou máme bílou duši z bezu,
najednou je v nás příliš z člověka.
(J. Skácel, sbírka Hodina mezi psem a vlkem)

KOLÁŽ výroků…
je vždy riziková záležitost
Kde se vzal, tu se vzal, rozborový seminář… Pod barokními freskami účinkující krutou pravdu zvěděli. Radost,
zklamání a dobré rady předneslo sedm statečných... porotců.
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Prečítajte:
• Buďte tam vy! Nikto iný nemá rovnaký pohľad na svet ako vy… (Soňa Pariláková, ke všem…)
• Sam dnes předvedl volnou variaci textu, z recitace se stal stand-up. Proč ne! Ale nebral bych si příklad
z českých stand-upistů, ti nejsou moc dobří. (Libor Vacek, k Samuelu Zhengovi)
• Dnes bol ten výkon zadržiavaný, potrebovali by ste nakopnúť do zadku. (Peter Milčák, k Samuelu
Zhengovi)
• Ty se nemusíš moc snažit, protože ti lidi jsou na tebe nalepení. (Aleš Vrzák, k Fedorovi Štítovi)
• Hlasem dozadu, do sebe, dopředu, do lidí, kdybych zavřel oči, můžu to rozkreslit i ušima. (Aleš Vrzák,
k Agátě Maškové)
• Když křičíš, tak prostě křičíš (křičí), když je tam ďábel, tak je to veeelké zlo. (Aleš Vrzák, k Danielu
Woodovi)
• Za to, co ti teď řeknu, by se odpálila hromada porotců, je to kacířské, ale hraj si. (Aleš Vrzák, k Anně
Opartyové)
• Vy pri tom prednese stále niekým ste. Ale kde ste vy sám? (Peter Milčák, k Lukášovi Frankovičovi)
• Prosvištíš tím textem jako rychlík… (Libor Vacek, k Martině Maškové)
• ja ti ani nič hovoriť nebudem, ty vieš, čo ti chcem povedať. (Martina Kovaľ, k Barbore Rožnayovej)
• Menej je viac, Martina. A preto prejdeme k ďalšiemu… (Soňa Pariláková, k Martině Maškové)
• Koláž je vždy riziková záležitosť. Viete, v čom je problém? Vy by ste potrebovali zostarnúť. (Peter Milčák, k Hane Hvozdíkovej)
• Je to zážitek vás sledovat na jevišti. Asi je to genetickým spojením, poděkujte tatínkovi a mamince.
Myslím, že se to jmenuje talent. (Aleš Vrzák, k Hane Hvozdíkovej)
• Mně se to prostě líbilo, já se za to nestydím. (David Kroča, k Alexandru Koukolovi)
• Získala jste si mě, i když jste neříkala můj oblíbený překlad! (Nina Martínková, k Luise Marii Marešové)
• Dnes to bolo recitátorské zlyhanie… Dvanásť veršov! Vy chcete vyhrať? (Rozčúlený Peter Milčák
(uklidňován kolegy), k Luise Marii Marešové)
• a tak dále…!

Jazyk lámu, hlavu
matu, nemá to patu

připravili
Karolína Vlčková a Erik Zabrucký

Co slyšíme, když proběhneme zákulisím? Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov. Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.
Jak se recitátoři připravují? Drbu vrbu! Drbu vrbu! O čem, že si povídají? Dolar, libra, rubl… dolar, libra, rubl.
Co jim běhá hlavou? Lyžař zalyžařivší si potkal lyžaře nezalyžařivšího si. Lyžař zalyžařivší si potkal lyžaře
nezalyžařivšího si. Mají před svým výstupem trému? Juro neruj Jura! Juro neruj Jura! Jak se dokáží naladit? Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog. Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.
Nebojí se diváků? Kotě v bytě hbitě motá nitě. Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Ať jdeme kamkoli, slyšíme jazykolamy…

Ze semináře ve Freskovém sále...

TVL Band

ga l e r i e
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Jízdu po Route 66 si lidé spojují s uskutečněním
životního snu
připravil
Marek Adamík

Zdeňka Juráska mohou lidé znát v nejrůznějších kontextech. Svého času působil například jako kytarista ve skupině Fleret, založil a provozoval zlínské Radio Publikum,
později Kiss Publikum, hlavně je ale o něm také známo,
že je vášnivým cestovatelem, který se rozhodl vydat na
kole po americké Route 66 a napsat o tom knihu. „Matka
cest“ se mu od té doby stala inspirací. Podobně jako pro
někdejšího představitele beatnické generace Jacka Kerouaca, který ji považoval za jasný symbol svobody.

Lidé se vydávají na cesty z různých pohnutek. Co
přivedlo k cestování tebe a co předcházelo tomu,
než ses po Route 66 vydal?
Odpověď je v podstatě jednoduchá. Za prvé mě cestování vždycky bavilo a za druhé jsem celý život bojoval
s nadváhou. Asi v polovině devadesátých let jsem se rozhodl, že začnu sportovat, a kolo byla moje první volba.
Svou první delší cestu jsem podnikl v roce 1997, to bylo
ze Zlína do Hamburku. Protože jsem ale měl rád Ameriku, nejvíce mě to táhlo tam. Na Route 66 jsem zprvu
nemyslel, inspiroval mě až článek v časopisu National
Geographic, kde se psalo o arizonské části této silnice.
Krátce nato jsem po ní podnikl svou první cestu. A dalo
by se říci, že jsem jí od té doby propadl.
Jak se přihodilo, že jsi po Route 66 začal pořádat
organizované expedice?
Nestalo se to hned. Podruhé jsem se do Ameriky vydal
s manželkou v rámci dovolené, potřetí s kamarádem ze
školy. Jakmile jsem o svých cestách začal psát a publikovat články, začali se mi ozývat další lidé, kteří byli
nápadem vydat se po Route 66 nadšeni. V roce 2007 to
vyústilo v založení České asociace Route 66, což je jakési
neoficiální sdružení fanoušků této silnice. Myšlenka
skupinové výpravy do Ameriky vznikla na prvním srazu
v roce 2008 v Pardubicích. Ještě na jaře téhož roku jsme
ji realizovali, i když jsem nevěřil, že bych někdy mohl
něco takového organizovat. Pak se z toho stala pravidelná událost. Další výprava se uskutečnila na podzim,
další příští rok na jaře a tak dále.
Kolik cest jsi do dnešních dnů podnikl?
S výjimkou dvou let, kdy jsme nemohli jezdit kvůli
restrikcím, jsme vlastně vyjížděli každý rok. Letos na
jaře jsme měli dvě jízdy po Route 66, celkem šlo o pětadvacátou a šestadvacátou výpravu. Kdybych to počítal
i se soukromými cestami včetně těch na kole, tak jsem
třiatřicetkrát projel celou trasu, tedy celých čtyři tisíce
kilometrů.
Cestovat sám nebo ve skupině je zpravidla velký
rozdíl. Hlavně z hlediska potenciálu cestu si opravu
prožít…
Je to tak, ty skupinové cesty jsou již zažité, ale jinak
jsem zastánce spíše individuálního cestování. Je to
o prožitcích a Route 66 jich nabízí požehnaně. Na druhou stranu chápu, že někteří lidé mají třeba moc práce
a starostí a nemají čas ani energii si cestu zorganizovat
sami. Jsou raději, když se o organizační věci někdo
postará. Zajímavé je, že jedním z častých důvodů, proč
se lidé vydávají na tuto trasu, je oslava šestašedesátých
narozenin. Pro lidi je to něco jako splnění životního snu.
Po Route 66 jste se dvakrát vydal sám na kole. Událo se během těchto jízd něco, co lze považovat za
jakýsi milník na tvých cestách?
Už v době, kdy jsem poprvé vyrazil na Route 66, jsem byl
zvyklý na cestování o samotě. Líbilo se mi to. Nemusel
jsem s nikým mluvit, mohl jsem si nerušeně prozpěvovat
a tak dále. Ze zkušenosti jsem věděl, že prvních deset
kilometrů je celkem nuda. Člověk si navíc začne říkat, že
se asi zbláznil, když se vydal na tak dlouhou cestu. Pak
ale přijde první zajímavý bod, kdy dosáhne vzdálenosti

11,11 kilometru. Pak se těší na patnáctku, dvacítku a na
další magickou hranici, jako je 22,22 kilometru. Pětadvacet kilometrů je už čtvrtina stovky a najednou člověk
zjistí, že je v polovině trasy. Je to taková mentální hra,
kterou jsem si při jízdě vytvořil, abych ji psychicky zvládl.
Druhá polovina cesty obvykle ubíhá rychle.
Co pro tebe bylo největší výzvou?
Kromě toho, co jsem zmínil, je tu ještě jedna věc. Route
66 nikde nevede přes nějak zvlášť obtížný terén. V Novém Mexiku a Arizoně se jede stabilně po rovině, nejvyšší stoupání se nachází asi dva tisíce metrů nad mořem,
ale není to jako jinde, že člověk jezdí nahoru a dolů. Na
rovinách ale silně fouká vítr, takže pokud jedeš z východu na západ, protivítr, který vane od oceánu, ti dá
pěkně zabrat. V takovém případě musíš holt vydržet
a počítat s tím, že naplánovanou etapu urazíš za delší
dobu. Důležité je nevysilovat se.
I tak to ale vypadá, že je třeba být mimořádně fyzicky odolný. Zvláště, když člověk není profesionální
sportovec. Jak ses na jízdy připravoval?
O své první jízdě jsem se již zmiňoval. Tu druhou jsem
podnikl v roce 2016, říkal jsem si, že bych to mohl ještě
jednou zkusit. Připravoval jsem se asi tři čtvrtě roku.
Chodil jsem do fitcentra jezdit na rotopedu nebo stepperu, dával jsem si pět set přeskoků přes švihadlo nebo
jsem si vymyslel speciální trénink, kdy jsem několikrát
vybíhal zlínský mrakodrap za předem stanovený čas.
Dával jsem si i různé příležitostné cíle. Například když
jsem jel na motorkářský sraz na jižní Slovensko, jel jsem
na kole. To bylo asi sto šedesát kilometrů.
9
Čím se od sebe obě cesty nejvíce lišily?
Při první cestě jsem nebyl nijak vázaný. Všechno jsem si
připravoval sám, ubytování jsem řešil až na místě, kam
jsem dorazil. Nikoho jsem neznal. Když jsem jel podruhé, měl jsem za sebou asi dvacet organizovaných expedic po Route 66. To už jsem byl známý po celé trase. Díky
sociálním sítím se vědělo, že jsem na cestě, a spousta
lidí mi psala, že až dojedu na konkrétní místo, chce se
se mnou potkat, pokecat, zajít na večeři a tak dále. Byl
to určitý závazek, že na dané místo dorazím. Ve státě
Missouri dokonce připravili charitativní večírek, jehož
motivem bylo, že tam přijedu na kole.
Čím myslíš, že to je, že právě cestu po Route 66 si
tolik lidí spojuje s uskutečněním svého životního
snu?
Pro mne je to také trochu záhadou. Lidé tuto silnici znají
z různých zdrojů. Stejnojmenná skladba od Bobbyho
Troupa existuje v nesčetně verzích, nahráli ji Rolling Stones, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis a další. Když jsem chodil do školy, měli jsme za povinnou četbu román Hrozny
hněvu od Johna Steinbecka, který se celý odehrává na
Route 66. Člověk ani neví, ale zůstává to v něm. U nás
známe film Rain Man. Název silnice tam sice zmíněn
není, ale děj se na ní částečně odehrává. Generace
dnešních čtyřicátníků až sedmdesátníků si pod Route
66 zpravidla představuje nějakou slavnou silnici. A pro
mnoho z nich se stala jakýmsi symbolem nezávislosti
a svobody.

Jana Machalíková
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připravil
Erik Zábrucký

A jdeme do finále! O výkop se postaral Samuel Zheng,
a naštěstí nezakopl. Po ránu polechtal bránice všem
přítomným, a to mohl stát jak solný sloup. Pokračoval
Daniel Wood, který nás přenesl do vln dálné historie
– vnímá situaci, baví mě, Wood, woow! Štafetu od něj
přebírá Barbora Rožnayová, jíž se povedlo zalít prostor
srdce svírajícími obrazy. Ty se skrz její leskem zalité oči
nesly dál, dál, jen kdyby nezapomínala na poslední
řady… Andrej Rácz nás přenesl k pocitům cara Petra,
jenž se diví, že si jeho město neudrželo jméno, kterýmž
ho obdařil. Smutný apel v jeho děsivé mimice napravoval zvláštním typem pomalého, ale přesného střihu…
Šmik, kdopak je další? Včera naškrobená košile, dneska
plechovka od piva, to se to pak nechce do recitace,
Fedore Štíte. Avšak existuje zvrácený společenský zákon,
že s rebely dav – v našem případě moudré publikum –
sympatizuje. Poddávám se onomu zákonu a chechtám
se. Protestmana dostává z jeviště Anna Opartyová,
co právě vstala a stala se jí běžná věc, tedy že jí odtok
vcucnul hlavu. Bezhlavě se ale do recitování nevrhla,
pracuje s tempem, rytmem, hraje si, a to pak hraje…
Nikdo její výkon nikam neuklidí! Tiše! Slyším orchestr,
to už vypravuje s obrovským zápalem a zaujetím Agáta
Mašková. Lišácká očička pokukují sálem, ale valí, valí,
pak úpěnlivě brzdí, aby nám nešlapla na nožku jako její
hrdina… A zakončíme to pohádkou. Díky Anetě Mikuštíkové jsem se přesunul na pohodlný koberec v mateřince
a dívaje se do stropu se zamýšlel, jak to ten krteček
zdola všechno vidí… Klimbám, ale rád, ne z nudy, jen
díky milému pointování a příjemnému jihnutí…
Bum bác! Další kolo na spadnutí, na m-klubáckém
jevišťátku první soutěžící, Martin Kettman. Dětská tvář
v dospěláckém textu, emocionální pasáže padají mu

z rukou, potichu, nahlas, potichu, nahlas… Vystačí si?
Střídá jej výklad veleváženého profesora Součka Františka, který nepřišel pro umění, ale excelentně vydefinovat nadávku. Vábila mě kombinace didaktičnosti s vulgárností se špetkou roztomilého stydlína před katedrou, 11
ovšem třičtvrtě hodiny bych na přednášce asi nevydržel.
Čaroděj Ester Gracerové mě začaroval – dobře artikuloval, měl jemný tok řeči formou – avšak obsahem to byl
galimatyáš… Raubíř Matúš Kušík s povolenou kravatou
přišel jako puberťák, vzteklý na svět svých nedokonalých rodičů – uhrančivý, vzpurný, jako faginovské dítě
z Olivera Twista… Odchází vzdor, přichází liliovitý kvítek
– jemný typ muže v bílém odění – a se stejnou jemností
posílá svůj pohled, kterým vidí přesně to, co se mu line
z úst… Lukáš Frankovič ví, co je podstatné, střídá škály,
ale rozumem, logicky, a zároveň organicky, přirozeně...
Děkuji. Až se musím omlouvat Noemi Fritzové, neboť její
luna mě oblétla, stále jsem se topil a jihnul. Lorca by se
ale jistě za svůj kus nemusel stydět, co jsem po oušku
zachytil. Na jeviště náhle vstoupila žena – Sára Pospíšilová zvolila naléhavé, až horáčkovské, tempo proudu
veršíků… Ale právem! Vždyť naléhala nikoli proto, že by
si tak usmyslela, ale proto, že vskutku dokázala ztělesnit naléhavého Ortena. Byla! A to bývá občas to nejdůležitější. A končíme hlasem ze dna propasti – nevím,
co říkal, byl jsem zainteresován postavou ztvárněnou
Alexandrou Hornákovou. V očích žár i chlad, celá emocemi rozechvělá, ale přesto neohrožená hrdinka, sice se
spoustou ran a šrámů, však až s panovnickou existencí.
A jestli skutečně mluvila ze dna propasti, vše do sebe
zapadá…
Do třetice všeho dobrého na druhý pokus vstupuje na
jeviště jako poprvé Martina Mašková. Jako i před rokem,

před dvěma, Martina přichází jako tichá řeka, její slova
objímají kamínky, většinou jich je málo, jindy více, občas
peřej, výjimečně vodopád. Musíte se soustředit a jít řece
vstříc. Když tak neučiníte, necháte zaniknout hlas řeky
v šumu a řevu kosmu… Ale když jí nasloucháte, zjistíte,
že pozvolný proud má nenapodobitelnou poetiku, v níž
byste chtěli utonout. Nevím, čím to, ale Hana Hvozdíková mě do svých ryze archetypálních sítí plných vzdoru
nechytila, asi jsem seděl v sále příliš daleko. Proboha,
recitátoři, nezapomínejte i na zadní řady! Pak ani šramot Zbraní bolesti v podání Terézie Pravdové nedoputuje, kam má. A přitom bychom se chtěli zachumlat do
metafor a obrazů, jako do načechraného obláčku…
Ani tisíc lidských slov nezastaví vzdych zadních částí
sálu, a i když jen dobíráme dech, zní to jako vzdech.
Na atmosféru smutku i stejně tiše navázal Alexander
Koukol svým Pohřbem (velké P je zde důležité). Zde jsem
ale pochopil účel a nevadilo mi, že tu a tam nějaké slovo

ztratilo se, poněvadž zvukomalebně tišší projev nekazil sdělení. Co bych vypíchl ze třetí části, je, že všechny
vystupující spojil čas, na nějž se čekalo, dával se mu prostor, aby nebyl zavalen nánosem slov. Hladilo to, děkujeme… Nicole Haismanová mě velice potěšila – zvolila
si proti úkol – křehká dívka se svěřuje jako baba od rány,
a přitom zůstávala stále sama sebou. Do Romky se stylizovala jen ve vysoké expresi, pousmál jsem se, ocenil
v duchu experiment, až svíčka zhasla... a přišla poslední
soutěžící festivalu. Plachá dívka, lehce nervózní, zbortila
očekávání. Lehce, krátce, zglosovala rozhovor poslední (nejen v rámci festivalu, ale života). Její vystoupení
bylo milou tečkou, potvrdí to vyřčená slova: „Paní nad
osudem, nekláboste, za chvíli půjdem…“
Všichni zaplácali rukama a půjdeme… Zatím jen na
oběd.

ga l e r i e
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Laureáti 57. ročníku MFP. Zleva: Terézia Pravdová, Samuel Zheng, Lukáš Frankovič, Agáta Mašková,
Martina Mašková, Nicole Haismanová, Alexander Koukol, Luisa Marie Marešová.

Ředitel festivalu Roman Štěrba předává
ocenění Martině Maškové.

František Souček

ga l e r i e

13

14

.
.
.
a
Soň

aneb porotca by mal byť schopný veľmi pozorne
a nezaujato vypočuť každý jeden prednes
připravil
Peter Zemaník

Iba pre poriadok a pre tých, ktorí by si náhodou nepamätali. Soňa Pariláková, tohto roku predsedníčka poroty, začínala svoju púť ku odhaľovaniu zákutí veršov
a literárnych obrazov na recitátorských doskách nielen
na Slovensku, ale aj vo Valmeze žiarili jej výkony z piedestálu ocenených laureátov. Nuž, a ako to sem-tam
chodí, čas nezastal a ani Soňa nie. Akurát že už vymenila
pódium za tvrdú a často nepohodlnú stoličku porotkyne.
Čujme.

Aká strastiplná je cesta od recitátorky k predsedníčke poroty?
Neviem, či strastiplná. Ona je tak trochu logická, pretože ak človek dostatočne dlho vydrží pri prednese, tak
jedného dňa mu okolie pripomenie známu rozprávku
o troch grošoch, že to, čo dostal, a to, čo užil v recitačnom tvorení, tak má vracať späť. Takže, ono to tak
v istom momente prišlo.
Ale nie každý recitátor sa stane porotcom. Zase, to
musí byť za tým aj tak trochu hlbší vzťah.
Áno, hlbší vzťah a ako hovorím, dostatočne dlho ostať
pri prednese. A to, občas, aj hovorievam v porotách,
najmä s menšími, detskými recitátormi, keď vysvetľujem, že vytrvalosť je dôležitou vlastnosťou recitátorov.
Pretože, ak aj hneď neuspejú, stále majú šancu sa
vypracovať a zdokonaliť v priebehu času. Ja som to
mala podobne. Ako detský recitátor som nemala nejaké veľké úspechy, ale práve preto, že som to chcela ešte
a ešte skúšať, tak som pri tom ostala až do dospelosti.
Ktovie, že keby sa mi ako dieťaťu podarilo vyhrávať
súťaže, či by som tu dnes bola.
No a to je práve tá dvojsečná zbraň, alebo dve
strany jednej mince. Keď sedíš v porote, tak si ťa už
recitátori väčšinou nepamätajú. A z vlastnej recitátorskej skúsenosti, keď som sa díval na porotcov,
ktorí ani neboli bývalí recitátori, tak boli pre mňa
ako keby nedosiahnuteľní polobohovia. A všetko,
čo mi rozprávali, som chcel okamžite naplniť, a pritom som mnohému nerozumel. Máš pocit, že recitátori chcú, alebo nechcú komunikovať s porotou?
To je ťažko povedať. Niekedy mám pocit, že by sme na
rozborový seminár potrebovali aj celý deň, dva, aby
sme zistili, či sme sa dostatočne venovali každému.
Ale sú prípady, keď recitátor aktívne vstúpi do dialógu
s porotcom, a vtedy mám pocit, že áno, má to zmysel.
A možno recitátorská skúsenosť vedie človeka k tomu,
hovoriť v porote čo najzrozumiteľnejšie. A uvádzať príklady, alebo si premietnuť, ako by to asi mne pomohlo.
V tom je to, azda, fajn, keď porotca má tú recitačnú
skúsenosť.
Čo by malo byť hlavnou devízou porotcu?
Mal by byť schopný veľmi pozorne a nezaujato si vypočuť každý jeden prednes. Myslím si, že to je to najťažšie.
Byť bdelý a vnímavý ku každému. Pri tých 20tich, 30tich
prednesoch od začiatku do konca, nezávisle na tom,
v akom poradí pred teba predstúpia. A nenechať sa
ovplyvniť tým, čo som počula pred chvíľou a čo budem
počuť. Napríklad, nejaký lyrický text, ktorý nasleduje
po – trebárs – humornom, nemôže za to, že sa dostal do
takéhoto poradia. A to by mala byť schopnosť porotcu, ako keby vyčistiť svoje vnímanie a byť dôstojným
a nezávislým poslucháčom každému. V podstate si
musí uvedomiť, keď už som začala tou rozprávkou, že
byť v porote, znamená službu. To, že ja dostávam dar
od recitátora v prednese a ja mu za to chcem niečo dať.
A vtedy to môže vyzerať tak ľudskejšie.
Za svoj recitátorsko-porotcovsko-lektorský život si
počula už stovky, ak nie tisíce prednesov. Dokáže ťa
ešte stále niečo prekvapiť?
Určite, dokonca aj texty, ktoré poznám. Je fascinujúce, že človek ich môže znovu a znovu stretnúť. Ak nie

je nejako veľmi zaťažený, keď nemá jeden konkrétny
výkon, ktorý sa mu páčil a je u neho v „zlatej vitríne“,
tak vždy môže byť prekvapený. Najmä tým, že každý
jeden človek prináša niečo zo seba, a keď sú tie prednesy také, že sa tam zrkadlí tá osobnosť recitátora, tak to
zasiahnutie príde vždy.
Je to hendikep, keď si mladý človek vyberie text,
ktorý už pred ním niekto recitoval? Alebo, naopak,
to môže byť aj výhoda?
V rámci repertoáru každého konkrétneho recitátora
je dozaista fajn, keď chodí na tie súťaže a má ašpiráciu, že si chce vždy vybrať niečo také, čo pred ním ešte
neodznelo. Ale. Na druhej strane, každý mladý človek,
alebo aj detský recitátor, má právo objavovať aj tú
literatúru, ktorú som ja ako porotca už dávno objavila.
Preto sa vždy snažím odosobniť od toho, že už som to
počula, pretože on alebo ona to teraz objavila prvý krát
a má právo si to objaviť po svojom.
A to je ten najťažší problém. Vybrať si text. Predovšetkým teraz, keď sú už tony textov dostupné
kdekoľvek. Čo by mali byť tie kritériá, ktoré by mal
recitátor zohľadniť? Mne voľakedy hovorili, že text,
do ktorého sa zamiluješ na prvý krát, nie je dobrý
text.
No, to je tiež taká alchýmia. Ten prvý pohľad, o ktorom si hovoril, je vždy dobré overiť ešte druhým alebo
tretím pohľadom, na chvíľku to dať „do šuflíka“ a vrátiť
sa k tomu textu o mesiac či dva. Prečítať si to znovu
a overiť si, či tá fascinácia ešte stále trvá. Ale ten výber,
celkovo, naozaj nie je ľahký. Kedysi knižné vydanie
nejakého textu už znamenalo istú, relatívne vysokú,
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kvalitu. Redakčná práca v renomovaných vydavateľstvách vyzerala inak ako dnes. Nehovorím, že dnes nie,
len hovorím, že je toľko veľa vydavateľstiev a popri tom
iných možností vydať si vlastným nákladom všeličo,
že toto už jediné kritérium nie je. Vedieť, ako vyzerá
dobrá literatúra, to je tiež umenie, ktoré sa človek učí.
A je fajn, že recitátori sú vyzývaní k tomu, aby aj túto
schopnosť nadobudli, a vždy pomôže aspoň rozhovor
s niekým, kto v literatúre už čo to prečítal. Tak sa môže
vyvinúť cit pre dobrú literatúru. K tomu však ešte treba
zohľadniť aj skutočnosť, nielen kvality literatúry, a to,
čo sa s ňou eventuálne bude dať urobiť, ale aj to čo to
urobí s tebou ako recitátorom, či ti to pasuje k tvojej
povahe, naturelu, cíteniu, vnímaniu. To môže pomôcť.
Klasická otázka na záver. Ako sa ti páči tento ročník
Valmezu?
Mala som pocit, že to včerajšie prvé kolo bolo také trošku
rozpačité. Jednak výber textov – zrejme preto vznikla aj
tá predchádzajúca otázka – nebol ohurujúci. Niektoré
boli také krátke, že sme si ani nestihli uvedomiť, prečo
si ich recitátori vybrali, čo sa tam stihne udiať za takú
krátku chvíľu, a niekde sme mali pocit, že tá fáza premýšľania, hľadania mala trvať ešte o trošku dlhšie. Boli
isté pasáže textu, ktoré recitátori preleteli, ako keby ešte
nemali celkom jasno, čo s tým môžu a majú urobiť. Ale
ja si hovorím, že pánboh zaplať za každý prednes, a že tu
boli aj také, ktoré nás donútili vytiahnuť aj vyššie známky. Teším sa na dnešné druhé kolo.
(Pozn.: rozhovor vznikal ráno o 8.15, tesne pred začatím
druhého kola.)

Loučení bez slzení
připravil
Aleš Linduška
Pohárky jsou prázdné a v sále zameteno, básně v přihrádce už spí. Hosté míří k odpočinku, neb jsou
ještě veselí. Sychravý podzim sype listí pod nohy a můra lampu hledá. Smutek? Po tom družení, po
tom přátelení, po těch krásných slovech... Loučení ano, ale bez slzení. To, co tvoříme tu spolu každý
rok, pak trvá v nás až do příštího vinobraní. Slunce se vrátí se slunovratem a básníci si projdou blátem,
aby na jaře zas špínu smyli a v stříbrném větru napnou síly k novému po babím létě festivalu s poezií.
Nemohu jinak, než se plískanicím smát, ač za humny je listopad, zas se cítím mlád a dostal jsem chuť
verše psát. Vidím to v našich srdcích, že už nejsme v žádné křeči, že jdeme každý zvlášť a přitom spolu
se slibem návratu někam domů. Víc doma ve svém srdci, víc doma ve svém svědomí, bez výčitek světu,
bez blouznění pod mocipánů cimbuřím. Ta naše citadela nemá hradby z kamene, je pevná naší vírou
v dobré slovo, které nezklame. A to je pevné pouto, které chrání nás, labyrint světa a srdce ráj.
Tak směle, rytíři, osedlej svou Rosinantu a udeř jemně do slabin. Přílbici naraz pevně a vzkaz zanech
bodrému příteli. Větrné mlýny jsou věčné a zase za rok bude třeba s nimi bitvu vést, s těmi obry nestoudnými, s těmi bludy za oknem. Štěstí jsme si osedlali a touha srdce vede nás, poklekneme před
svou paní a Dulcinea spasí nás. Polibek múzy a vzácný šátek, co sbohem dává nám. Pak poslední hlt
červeného a sbohem v jarních dolinách. Chmurné nás nedostanou, v nás se podzim jaří a mladé verše
nepoznají staří, ty cestu určí. Na shledanou, přátelé, a díky Vám.
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Prší...
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A tak nejako smutno mi.
Na duši. Aj na jazyku.
Hoci hôr zvuk a lesov šum oblažil telo.
Ak k tomu aj poéziu pridám
a rozkoš posluchu vyskakujúcu od rána,
slasť a blaho rozleje sa vo mne.
Prší...
A tak nejak nevadí mi to.
Veď zrakov pár a vnemov hŕba
zostane.
PZ
Valmez 2022

