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NAŠE CITY JSOU ROZESPALÉ
ROVNOBĚŽKY

Zdeňka Pospíšilová: Luz adentro
Literární salon, Praha 2021, 64 s.

Milena Fucimanová

Není sporu o tom, že když se naznačí, nebo 
dokonce při hodnocení poezie psané ženou 
zdůrazní, že verše vyjadřují úzký vztah 
k dětem, k rodině, že odrážejí drobné životní 
radosti či starosti, posouvá to čtenářské vní-
mání do jiné kolonky. Chtě nechtě takovou 
tvorbu vykazujeme z  nekonečných dálnic 
někam do objížděk. Takže když čtu v anotaci, 
že se básně Zdeňky Pospíšilové (nar. 1987) 
dotýkají problematiky rodiny, dětství, man-
želství a mateřství, trochu mi zatrne. Zejména 
proto, že jde o  prvotinu a  nebylo by dobré 

dát básnířce hned v začátku punc, který s ní 
pak nesmazatelně poputuje všemi cestami. 
Zdeňka Pospíšilová není v  žádném případě 
básnířka, která se dojímá nad sebou a  nad 
svou rodinou.  

Pokud vím, autorka měla na mysli přede-
vším světlo – což dokazuje i španělský název: 
Luz adentro, v překladu světlo uvnitř, vnitřní 
jas. Ostatně blízký vztah ke španělštině se ve 
sbírce občas projevuje i  nepřeloženými špa-
nělskými verši. Pojmu rozumíme: slunko 
v duši. Ovšem lahodná představa může vyús-
tit v banalitu nebo v spirituální blouznění. Je 
to tenký led. Stačí nepatrný přešlap, a  ocit-
neme se v iluzivním světě, nepozemsky pro-
světleném. Nedejbože se dočíst, že autorka 
dosáhla zvláštního stavu milosti, daleko od 
našeho přízemního lopocení.  

Naštěstí je přízemního lopocení ve sbírce 
dost. Jsme pořád v reálném prostředí i čase. 
Ano, Luz adentro navzdory abstraktnímu 
názvu předkládá čtenáři naprosto konkrétní 
záběry. Tady se neadoruje, nemedituje, zby-
tečně nefilosofuje, přesto přemýšlí. Máme 
před sebou verše, které zachycují pomíjivé 
okamžiky, aby z  nich vykřesaly jejich pře-
sah. Tady se stále něco děje, sledujeme běžný 
život, konkrétní události, vzpomínku, gesto, 
drobný detail, ale čteme-li vnímavě, je zře-
telná přítomnost něčeho navíc. A to je bonus 
Zdeňky Pospíšilové: ono navíc. 

Světlo je v  této sbírce přítomno, ale vní-
máme je spíše skrze stíny. Ve verších bledne 
den, bezesné noci se upínají k  majáku dne, 
lyrická mluvčí otevřeně přizná: „nevěřím 
myšlenkám / jež se rodí v noci“ (s. 53). Pokud 
je světlo plné, pak je přející víc přírodě než 
lidem: „vždycky v létě / břízy u vody hrávaly / 
na sluneční paprsky / jak na flétny“ (s. 38). 
A  v  protikladu také šero disponuje schop-
ností přivést nás k vidění, pokud se nedíváme 
jenom očima. 

Přesto ponechejme motiv světla zatím 
stranou. Velmi výrazné jsou ve sbírce obrazy 
podané téměř výtvarně: Mladá třešeň, jabloně, 

jeřabiny i  uschlá jakoubka, jsou tu přerostlé 
kopřivy, pampelišky, kterým zhasínají hlavy, je 
tu i zvadlá chudobka, kterou je třeba vzkřísit, 
jinak nebudeme bez viny. Samozřejmě nechy-
bějí ani havrani, labutě a  káně, jeleni a  laně. 
To samo o  sobě není překvapivé, v  lyrické 
poezii je příroda až zaslíbeně přítomná, pro-
tože zrcadlí naše pocity. Na co člověku nestačí 
slova, tam je vyzpívá pták. Kde ztrácíme síly, 
zakokrhá kohout. Ale tady čteme perokresby, 
z nichž vyčteme především úžas. 

Přestože jsou verše plné diskrétního 
pohybu, dominuje nad tím vším ticho. Psát 
o  tichu je rovněž odvážné. Ticho je ozvlášt-
něná kategorie. Ticho je postoj. V  proudu 
poezie zaujímá ticho osobité místo. Někdy 
hraje všemi barvami, nejčastěji bývá modré. 
Jindy zvučí nebo duní němými hlasy. Bás-
nířka vidí a  slyší ticho jako třísku. To není 
uměle vycucaný básnický obrat, žádný 
vyhřezlý obratel. Vnímat ticho jako třísku 
může znamenat poranění. Je navenek nepa-
trné, ale bolí. Ticho jako tříska může značit 
i výčitku. 

Mnohoznačný význam pojmů není v  této 
sbírce ojedinělý. Básnířka pokračuje: Jindy 
ticho nahrazuje chybějící slova. Možná 
zrovna slova planá. Podle básnířky některá 
slova neproniknou až k  našim uším. Při-
pusťme, že v  těchto místech nejsou výroky 
nečekané a  nové. Nová je autorčina schop-
nost rozehrát znepokojivou smyslovou hru. 
Jak do našeho sluchu proniká ticho? Jaké má 
vibrace? Když básnířka uvažuje, že někdy se 
pravda nedá vyslovit naplno a  pak přichází 
ke slovu ticho, má blízko k  Janu Skácelovi. 
Ovšem nepokračuje v duchu jeho Smuténky 
či Chyby broskví, třebaže „hodinové ručičky / 
odškrabují tichu strupy“ (s. 15). Takové obo-
lavěné ticho nepředstavuje vnitřní klid ani 
spirituální odevzdání. 

Pak je tu také pohyb. Základní životní prin-
cip zachycen explicitně. Pohyb je zazname-
naný jako obcházení obloukem, je to kráčení 
i vzdalování, na botách bláto. Ale implicitně 

jde také o pohyb smyslů, které se mohou míjet 
i  mýlit. Je tu pohyb, který potřebuje oporu. 
Kroky promyšlené jako tahy v  šachu. Pohyb 
jako poryv. Pohyb se spolknutým kamenem. 
Proměňovaná každodennost. Střídmý rituál. 

I  když se dobereme až k  dědovu mys-
tickému verpánku, jsme vzdáleni jakékoli 
mystiky. Nic tady není předurčeno, všechno 
plyne jako voda a  voda je ve sbírce dalším 
faktorem, především voda jako déšť. Opět je 
třeba zaznamenat, že tento obraz není v poe-
zii ničím mimořádným. Rovněž možností 
zachytit déšť je nepočítaně. Tady třeba jab-
loň nabírá do své náruče déšť. Ale možná to 
platí i naopak: To déšť objímá jabloň. Je také 
možné odlévat z  lijáku dům. V  básních se 
rovněž mluví o úzkostném pocitu, o největší 
vině: „napil ses ze sklenice vody / rybích slz“ 
(s. 55). 

Není to sbírka bez chybičky – to by prvo-
tině ani neslušelo. Najdeme verše obecně 
platné, ovšem trochu málo barevné. Možná 
by bylo dobré ubrat z mnoha přívlastků. Jenže 
co pak? Překopat verš? Máme před sebou 
sbírku spontánní obraznosti. Některé verše 
přímo uhrančivé. Sbírka působí jako mozaika 
tvořená z okamžiků, které dozrávají v paměť. 
Někdy jako předspánčí, malebné slovo, že? 
To vše se odehrává na malé ploše. S dětmi za 
zády. Láska se vyznává jablečným štrúdlem. 
Občas se nemůže usnout. Jindy zašedlá fošna 
rumpluje o plot. 

Ale obzor přesto není blízký ani úzký. Naše 
pocity, pochyby, obavy jej zdaleka překračují, 
neboť: „obratník pštrosa / jsou naše pochyby / 
úhybné pohyby / naší jistoty“ (s. 10). Stejně tak 
platí, že „některé cesty / vedou pouze odsud“ 
(s. 12). Jak mnohovýznamově pravdivé! Rov- 
něž závěrečná báseň „Post scriptum“ je 
střídmě nadčasová: „o nedořečených citech / se 
pláče / když se nikdo nedívá“ (s. 64). 

Tak mě napadá, že tato poezie plná pros-
tých každodenních detailů a laskavých před-
mětů je všechno možné, jenom ne předvá-
děná vernisáž. ■

PŘÍLIŠ SLOV V MÍSTĚ, KDE SE MLČÍ

Karolína Fílová: Přístav 
Host, Brno 2022, 184 s.

Vít Malota 

O  loď je nutné se starat. Shnije-li prám, 
vyměň jej. Roztrhají-li se plachty, nahraď je. 
Ale pokud bys postupně takto vyměnil každý 
kousek lodi až do poslední třísky, byla by to 
stále tatáž loď? 

Myšlenkový paradox známý pod pojmem 
Theseova loď posloužil jako výchozí bod 
prvotiny Karolíny Fílové (nar. 1999). Ta se 
ve svém filosofickém románu ptá po koře-
nech proměn lidské identity, jejím uchování 
či možnosti nalézt dokonalost, když je vše 
kolem naprosto relativní. 

Nacházíme se v  „kavárně“  Přístav. „V  Pří-
stavu se nikdy nemluví. Sedí se tu, popíjí 
a pozoruje, ale nemluví ani obsluha, ani hosté. 
Nikomu ten nápad ani neproběhne hlavou. 

Kdo by také přerušil lehký vánek, který se tu 
odráží od stěn a  vrací se v  podobě mořských 
vln a pak zase jako hřmění nebo volání racků?“ 
Působivé prizma, na němž Fílová staví svůj 
román, nepostrádá originalitu a napětí. Navíc 
se záhy ukáže, že je vlastně podružné, co je 
Přístav za místo. Nezáleží tolik na prostoru 
jako na těch, kdo v něm přebývají. V křeslech 
posedávají mlčící postavy, popíjejí, pozorují. 
Obsluhu tvoří těžko uchopitelné bytosti – 
figuríny s  bledou, až mramorově hladkou 
pokožkou, jimž v  těle koluje indigová teku-
tina. Ta je také v šálcích, z nichž upíjejí hosté. 
Někdy stačí jediný doušek, a začne nezvratná 
proměna. Tak se z živoucích lidských bytostí 
stávají strnulé figuríny. Pak se ale něco 
stane. Naprosté ticho prořízne výkřik. Jeden 
z návštěvníků opustil své křeslo. Další, žena, 
se jej vydává hledat – podle pohlednic, které 
na svém místě zanechal.   

Kniha je strukturována do tří oddílů, každý 
nese jméno jiného protagonisty. Z ich-formy 
se stává er-forma poté, co majitel/tvůrce 
kavárny Florián uvede čtenáře do situace 
a  popíše základní okolnosti. Pak již z  třetí 
osoby sledujeme pátrání Heleny po Gabrie-
lovi (Ludvíkovi, jenž po vstupu do Přístavu 
přijal nové jméno). Postupně a  nenásilně 
je nám odkrývána podstata jejich vztahu 
a s  tím i  skutečný důvod, proč Helena touží 
Gabriela najít. Každá z lokací se k jejich pří-
běhu nějak vztahuje a  zároveň otevírá jiná, 
nosná témata (sebepřijetí, sebeláska, koncept 
krásy). Z mozaiky se tak stává poměrně uce-
lený obraz křehkosti naší psychiky i mezilid-
ských vztahů a všudypřítomného tlaku, který 
je na nás vyvíjen.        

Lidé v kavárně Přístav čekají. Ale na co? Až 
bude završena jejich proměna ve Figuríny? Na 
tuto proměnu se ptá Helena skutečné figuríny 
ve výloze obchodu. „Vadí vám, že se lidé při-
bližují vašemu obrazu? Figurína vydechla: ,Ne, 
o to opravdu nejde. […] Jde o to, že se našemu 
obrazu nikdo přiblížit nemůže. To by vyžado-
valo dosažení naprosté duševní dokonalosti. 
A  každá figurína ví, že to nikdo nedokáže, 
dokud se mlčí. Jak se může někdo zbavit svého 
trápení, když ho musí nést sám? Nezáleží na 
tom, jak moc se promění tělo, když trápení 
nezmizí.‘ “ Touha po dosažení tělesné doko-

nalosti ovšem nepřináší prostý klid. (Proč se 
jen další z postav jmenuje Dorian?) Do Pří-
stavu chodí lidé mlčet, necítit. Zapomenout.  

Mezi všemi odkazy na antickou mytologii, 
propojenými s  motivem  tlaku na nedosaži-
telnou a  už z  podstaty falešnou dokonalost, 
zvlášť naléhavě vyčnívá otázka po osobní 
odpovědnosti vůči bezprostřednímu okolí. 
Ať člověk prochází jakýmkoli trápením, má 
skutečně právo odejít do Přístavu? Nechat 
všechno za sebou, zapomenout na ty, kteří jej 
mají stále rádi – nebo (právě a třeba i jedině 
kvůli nim) vydržet? Situaci, kdy je Helena 
postavena tváří v  tvář důsledkům svého 
rozhodnutí, považuji za nejsilnější v  celém 
románu.   

A jak naši bytost determinuje tělo či mysl, 
když stačí pár let, a  všechny buňky jsou 
nahrazeny jinými? Dvakrát do téže řeky 
přece nevstoupíš. Je sympatické, že Karolína 
Fílová většinou nevede čtenáře za ruku, 
necítí potřebu doříkávat, vysvětlovat to, co 
máme interpretovat sami. Jakmile však začne 
návodně opisovat to či ono, kouzlo nevyřče-
ného se pochopitelně ztrácí. 

Snad ze strachu, jak čtenáři přijmou filo-
soficky laděnou knihu, a  navíc prvotinu, je 
v tiráži uvedeno, že jde o román „čtivý“. Tím 
se dostávám k  nejproblematičtější stránce 
celého díla. Jakým jazykem vlastně Karolína 
Fílová píše? Ne úplně organicky střídá vznos-
nost a  košatost, která často působí nuceně 
a vlastně zbytečně, s  jazykovou střízlivostí – 
a těžko k její volbě hledat klíč. Hovořit prostě 
o stylu by bylo příliš odvážné – podle všeho je 
„na vině“ právě autorčina nezkušenost. Roz-
hodně to není tak, že by nedokázala formulo-
vat myšlenky či plasticky vytvářet prostředí. 
Jen se zdá, že místy Fílové slova spíš překážejí, 
a kdyby jich bylo méně, byl by výsledek zase 
o kus lepší. 

Její teze by navíc jistě obstály i samy o sobě, 
aniž by se musely opírat o konkrétní příběh. 
Právě konkrétnost „za každou cenu“, chy-
bí-li pevný a  svébytný autorský výraz, totiž 
dokáže i  působivý záměr zploštit na bana-
litu typu „řešení problému jednoho vztahu“: 
„Seděli na pláži. Neměli Floriána, ale alespoň 
v tom nebyli sami. Možná při hledání majitele 
Přístavu ve skutečnosti hledali jeden druhého 

nebo je jejich hledání prostě k nikomu jinému 
dovést nemohlo.“ 

Je škoda, že nezůstalo u  mnohovýznamo- 
vosti, aluzí a  neotřelého prostředí mysli 
a  duše. I  tak však nakladatelství Host patří 
dík za to, že se do nejistého podniku s filoso-
fickým románem pustilo i  že poskytuje pří-
ležitosti mladým spisovatelům a  spisovatel-
kám. Prvotina Karolíny Fílové i přes uvedené 
výhrady stojí za pozornost a nabízí dostatek 
důvodů, proč se zájmem sledovat autorčinu 
další tvorbu. ■


