SLOVO PATRONA
Měl jsem štěstí, v únoru před dvěma lety jsem se podíval s přáteli do
Normandie. Jezdili jsme autem po klikatých okrskách, projížděli přístavní
městečka, zastavovali se na pobřeží, navštěvovali liduprázdné pláže, pili bílé
víno, jedli mořské šneky, dívali se na moře a dýchali zhluboka.
Většinou si z cest žádné texty nepřivážím, potřebuji něco více prožitého a v
podstatě pohrdám turistickými inspiracemi. Ale zde se stala nějaká výjimka a ze
spousty dojmů jsem nakonec vytvořil takové krátké básnické sentence, z nichž
jsem vybral motto soutěže.
Ale proč o tom píši? Čtu-li cizí texty, mám naléhavou potřebu intenzivního
prožitku, chci s autorem nějak příběhem jít a potřebuji mu věřit. Povídka jako
krátký žánr má předpoklad různorodosti tématu. Nejčastější je povídka ze
současnosti a tzv. vztahová, ale také historická, futuristická, fantazy a já nevím,
jaká ještě. Každopádně musí být, prostě řečeno, alespoň dobrá, aby obstála, což
možná vystačí na ocenění v soutěži, ale nestačí na publikační ostruhy. A víte
proč? Protože povídka je podceňovaný žánr.
Ze svých zkušeností ze zahraničních veletrhů vím, že soubor povídek se vydává
úspěšnému autorovi jako druhá či třetí kniha. Nakladatelé totiž většinou chtějí
velký román, který bude poté v mediální diskuzi. Po povídce se toto žádat úplně
nemůže. Je trochu v pasti jako poezie, není prostor ji tisknout v novinách či
časopisech, je chápána jako literární popelka. Vzpomínám si, jak Charlesi
Bukowskému vraceli redaktoři amerických časopisů jeho texty opoznámkované
a kladli na autora vyšší nároky tak dlouho, až mu povídku opravdu otiskli. Tato
preciznost editorské práce vzala dávno za své.
Jinými slovy, milí literární přátelé, psát povídky je asi pitomost, chcete-li
prorazit v současné české literatuře. Pitomost to ale vůbec není jako dobrý
trénink osobního vyjádření. Vzpomínám si, když jsem vedl několik let kurzy

tvůrčího psaní v děčínské knihovně, že nejvíce zajímavé povídky měla jedna
rehabilitační sestra. Měla prostě „voko“ na situace a zajímavě je dokázala v
textu vystavět. A tohle „voko“ řada z vás už docela má. Takže nezbývá, než
pracovat na svém stylu stále dál, tzn. dívat se a vnímat; a číst další povídkáře,
třeba Raymonda Carvera nebo Michela Fabera, ty bych vám doporučil.
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