VYJÁDŘENÍ POROTY
Čtrnáctý ročník literární soutěže – motto patrona, básníka Radka Fridricha
z česko-francouzské sbírky Pobřeží – osmadvacet povídek – deset
nejzajímavějších vybraných a vydaných v tomto sborníku.
Jako obvykle přišlo množství povídek klasických, s větší či menší obratností
popisujících jednu dějovou linii, soustřeďujících se na nemnoho postav, které se
prakticky nemění, a na situaci, která je dovedena k pointě.
Ty nejlepší často zachycují konkrétní situaci, jež je zároveň metaforou situace
životní. V Letní muž rekapituluje minulost a při tom kope jámu, dlouho nevíme,
zdali hrob či základy budoucího domu. V horách se člověk připravuje na zimu –
a až pointa odhaluje, že ji nemusí přežít. Sněhová bouře prověřuje rodinné
vztahy ve strhující povídce Intuice? Dvě jsou dobře napsané vzpomínky na
nelehké dospívání; liší se mírou realističnosti i vyzněním – Noční zápas a
Sokrates. Smysl pro napětí osvědčuje hororová fantasy Na konci cesty… A The
Edge of Heaven propojuje literaturu s hudbou, pod řádky jako by se postupně
rozezněl Péťa a vlk, jazz, Wham! – a nakonec Bach.
Objevily se i tzv. povídky rezonanční, stavějící na myšlence, symbolech a
atmosféře, nesmírně obtížný povídkový druh, o nějž by se měl autor pokoušet až
ve chvíli, kdy ovládne techniku psaní. Bylo jich několik, ale nakonec se variace
Nechtěj znát pravdu do sborníku probojovala jako jediná.
Dvě povídky vycházejí z mytologie – a shodou okolností jsou to podle mého
mínění ty nejlepší. Travestie Ani bůh nerozumí ženám je zpracováním mýtu o
Diovi a Európě; autor(ka) osvědčil(a)

vynikající smysl pro dialog a situační i jazykový humor (Hádes se stává
nadlouho mým oblíbencem). A Tam, kde se rodí mraky, jakési romaneto
naruby, je dramatickým obrazem amazonské legendy přesazené do našich
poměrů, stavějícím na kontrastu mezi banalitou a zázrakem.
Oproti loňskému ročníku přišlo méně příspěvků, ale jinak bylo všeho více.
Nabídnutých témat, pozoruhodných myšlenek, jazykových stylů i povídkových
druhů. Ubylo snad jen humoru – a přibylo temnoty…
Přejme si, aby se jejich poměr proměnil i v reálu.
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