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i kdyÏ s otazníky, Tvar ã. 21/02

VaÏení pfiátelé,
dovolte, abych se krátce vyjádfiil ve vû-
ci Pelánova úvodního eseje k italskému
hrabalovskému v˘boru, kter˘ má vyjít
u Mondandoriho. S ohledem na Kopáão-
vu recenzi bych rád upfiesnil, Ïe nakla-
datelství v˘bor svûfiilo napfied mne, pak
Poetovi a posléze znovu a definitivne
mnû. Pfiirozenû jsem v˘bûr i montáÏ
provedl podle sv˘ch pfiedstav, z Poetova
konceptu jsem v‰ak ponechal zámûr,
aby uvodní esej napsal Jifií Pelán,
ov‰emÏe nikoli ze stejn˘ch dÛvodÛ (jeÏ
vlastnû ani dobfie neznám), n˘brÏ z dÛ-
vodÛ sv˘ch. Ony dÛvody spoãívají v pod-
statû v odpovûdi na otázku, „kdo z ães-
k˘ch spisovatelÛ »roztrhl tûlo« ãi »roz-
drtil kosti« ãeské pováleãné próze –
a jak˘m zpÛsobem“, tedy na otázku, ko-
lem které jsme se kdysi s Pelánem vûc-
nû bavili. To neznamená, Ïe s Pelánem
ve v‰em souhlasím, znamená to ale, Ïe
za jeho úãast, stejnû jako za v˘bor jako
takov˘, plnû zodpovídám já. (Proto to-
tiÏ pí‰i.) Vûru nebudu rozhodovat já,
kdysi RipellinÛv Ïák a údajn˘ „hrabalo-
log“, zdali má ãi nemá „postripellinov-
ská italská bohemistika natolik v˘raz-
nou osobnost“ atd., jak se pan Kopáã
ptá. Mohu v‰ak jeho i ãeskou kulturní
vefiejnost ujistit, Ïe nejde vÛbec o „pfiá-
telskou v˘pomoc“, n˘brÏ o vûdomou
a motivovanou volbu. ZároveÀ snad ne-
ní zbyteãnû informovat, Ïe v˘bor zahr-
nuje pfiedmluvu, kterou je‰tû musím na-
psat, a poznámkov˘, chronologick˘
a textologick˘ aparát, svûfien˘ Annalise
Cosentinové. PÛjde tedy o 1800strán-
kov˘ svazek, a tím o nejvût‰í hrabalov-
ské kritické vydání, které kdy bylo (bu-
de) vydáno doma i v cizinû, vyjímaje
ov‰em neocenitelné Kadlecovy Sebrané
spisy. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe to dobfie
dopadne. Mnû k tomu primûla láska
k Bohumilu Hrabalovi a snad téÏ nûjaká
ta kapka kompetence. Ta nás v‰echny
jistû pojí jak u Vás, tak u nás.

S pozdravem
Sergio Corduas

ADRESÁT_

PETR FABIAN: LOMOVÁ POLE, HOST, BRNO 2002TŘIKRÁT

Lomov˘ ãas, lomové místo
V autorské poznámce ke svému debutu DÛm mezi okny (2001) napsal

básník Petr Fabian (1974), Ïe jeho texty jsou inspirovány konkrétními

místy, pfiiãemÏ ãasov˘ záznam pod nimi zachycuje atmosféru vzniku.

O podobné, hlub‰í pojetí ãasu a míst se pokou‰í i ve své druhé knize Lo-

mová pole. Autor si je vûdom, Ïe pouh˘ popis a ãasov˘ záznam na básnû

nestaãí, konkrétnost místa je pfiíli‰ úzká, aby mu ãtenáfi porozumûl. Bás-

nû v‰ak mohou pÛsobit jako osobní svûdectví, jako útrÏkovitá pamûÈ. Re-

daktor Lomov˘ch polí Vratislav Färber k tomu poznamenává: „Svût Fa-
bianov˘ch textÛ je ãasto zasazen do konkrétní krajiny, ov‰em bez popis-
nosti a lyrické impresivnosti, proÏitky – dûní i vidûní – jsou transponová-
ny pfieváÏnû s metafyzick˘m pfiídechem.“

V jaké krajinû se tedy básník Petr Fabian pohybuje? Hlavním místem

je Vla‰im, v ãasté variaci za Vla‰imí, okraj Vla‰imi, soumrak za Vla‰imí;

dále se básník nechává inspirovat vesnicemi, napfi. âerná Opava, Buko-

vina u âisté, Vernífiovice, Hrusice, Horní Kalná, Rejvíz, ZboÏí u Kum-

burku, Velké Îernoseky, Uhfiínûves k Bene‰ovu, nad Pozovem, u Ctibo-

fie, z Paseky atd. Oproti staticky zachycen˘m ãesk˘m místÛm se objevu-

jí dynamiãtûj‰í básnû-záznamy z cest – Pisa, Florencie. Ale autor není jen

krajináfiem, objevuje i prostor hospody jako místo odpoãinku a spoãinu-

tí, jako moÏnost hovoru, jako lidskou blízkost a pospolitost.

Fabianova zakotvená krajina je vût‰inou krajinou ‰edou, hnûdou

a ãernou. Motivick˘ repertoár je silnû biblick˘, nûkdy aÏ pfiíli‰, na‰tûstí

neobsahuje Ïádn˘ sentiment ani banalitu.

Oproti debutu roz‰ífiil básník svÛj Ïánrov˘ rejstfiík o nûkolik snovû pfií-

zraãn˘ch básní v próze, za které by se nemusel stydût ani Georg Trakl.

Nejedná se o Ïádn˘ básnick˘ deník, básnû nejsou fiazeny chronologicky,

ale podle logické kompozice v‰ech ãtyfi oddílÛ – Krajina se sloÏen˘m le-
porelem, Klín noci otevfien˘, Soumrak mezi poli v prosinci, Do tmy. Sbír-

ce urãitû pomohl Vratislav Färber, na‰tûstí se nejedná o nového Petra

Borkovce, i kdyÏ fiada podobn˘ch postupÛ by se nabízela. Fabian si udr-

Ïel svou osobitost.

V ãeské poezii 90. let 20. století není v‰ak jeho pojetí básnického svû-

ta nijak ojedinûlé, zachycení básnû jako záznamu se objevuje napfi. u jiÏ

zmiÀovaného Borkovce (Ochoz, Mezi oknem, stolem a postelí, Polní
práce); a nejen u nûj, fiada básní Romana Szpuka je oznaãována ãasem

a místem, sbírky Milo‰e DoleÏala jsou pfieváÏnû spojeny s místy, Ondfiej

Fibich vydal pfiímo sbírku s názvem Topografie, inspirovanou okolím

Bítova.

Básník Petr Fabian tak vstupuje do urãitého kontextu a snaÏí se o své

pojetí poetického zachycení ãasu a míst. A ono to kupodivu staãí.

RADEK FRIDRICH

S nadûjí proti smrti
Po roce se objevila dal‰í sbírka Petra Fabiana a dá se fiíct, Ïe je druhou

stranou pfiedchozí sbírky, rubem poetick˘m a v mnohém vysvûtlujícím,

co bylo minule naznaãeno, nedofieãeno. A to aniÏ by se vysvûtlovalo.

Jsou tu stejné stopy po nedofieãení, po pfiesahu (jak v samotné stavbû bás-

nû, tak v jejím smyslu). Lomová pole jsou logicky pokraãováním naãaté

„chÛze“ v poezii, ale cesta se klikatí spí‰ podle ãtenáfie samotného neÏli

podle autora. Ten vytvofiil knihu, vystrãil ji do svûta, odûl ji do mnohem

tmav‰ích barev neÏ svÛj debut a povolal transcendentno do sv˘ch sluÏeb.

Jestli to mÛÏe nebo nemÛÏe, uÏ nezáleÏí na nûm.

Poohlédnûme se trochu po Lomov˘ch polích, která uÏ sv˘m názvem

jako by zvûstovala, Ïe se z domu (první sbírka DÛm mezi okny) vy‰lo ven

do pole. Krajinn˘ch motivÛ je tu vûru poÏehnanû, ale pfiírodním lyrikem

se Fabian nestává. Jeho zajímá nûco veskrze osobního, nesdûlitelného

snad v prostoru domu, domova, ale natolik intimního, Ïe se o tomto osob-

ním nedá hovofiit jinde neÏ právû tam. A tak se zdmi stává krajina, která

pfierÛstá v Domov. JenÏe i zde dochází k zrelativnûní, k tomu, Ïe uÏ není

„Ïádné domÛ, se tmou zb˘t / sám“. Fabian na jednu stranu dovolí na-

hlédnout do soukromí, na druhou odvádí pozornost tak uhranãivû, Ïe ne-

víme, zda i to nahlédnutí nebyla jen a jen upfiímná snaha odlákat pozor-

nost. Tedy nezb˘vá neÏ zaãíst se znovu, projít s vûdomím prvních krÛã-

kÛ a chyb cestu doposud jasnou, porozumût vãas stínÛm, nepadnout, ale

na dal‰ím kroku vytu‰it, Ïe celé toto dobrodruÏství poznávání nebude

krátkodobé, Ïe mu mÛÏeme vûnovat hodnû ãasu. V̆ sledek pro rychloãte-

náfie nelákav˘. Ale ten zbytek pokorn˘ch snad...

Byl-li jedním ze symbolÛ první sbírky pád, je tu k nûmu mal˘ odkaz,

kter˘ pfiipomíná symboly této sbírky, jeÏ jsem zatím je‰tû schválnû ne-

pojmenoval. Ten odkaz se nachází v básni s incipitem stejné ãekání
v listech a zní: „ode dna variant aã zvedáme se / shora svûtlo zatlaãí
nám oãi / spánkem / nicoty / sly‰í‰“ (s. 16). Po pádu je nutno ptát se, co
jej zpÛsobilo a co je po nûm. Ono svûtlo shora je jasné a po v‰ech tûch

andûlích a bozích snad pochopitelné, ov‰em je to svûtlo úzkosti, niko-

liv svûtlo, které protnulo temnotu. FabianÛv poetick˘ svût protiklady

relativizuje, aniÏ by to dûlal násilnû, spojuje je v místech pro mnohé ne-

ãekan˘ch, nepfiedstaviteln˘ch, nikdy ne v‰ak prvoplánovû heretick˘ch.

Kristus opravdu umfie. Jeho cesta (dal‰í dÛleÏité slovo pro ãtení Fabia-

nov˘ch ver‰Û) nebyla marná, ale ten skon spí‰ pfiipomíná bolestnou

pravdu toho, Ïe zemfiel jako ãlovûk a vstal uÏ (bohuÏel) jako BÛh. A to

lidské umírání zÛstalo, zÛstává a mám dojem, Ïe sotvakdo se stane dal-

‰ím bohem.

Je tu tedy smrt, pfievtûlená do oparu symbolistních pfiedstav, která jako

„kdosi“ chodí poli („Soumrak. Sklizená pole, ale nûkdo / se jimi blíÏí“).

A ten strach pfied ní, zároveÀ to okouzlení z její moci, z jejího dosahu, ne-

pfiedstavitelného a ohromujícího, je materiálem Fabianov˘ch ver‰Û. Snad

nûmeck˘ expresionismus by mohl b˘t kmotrem tûch „snûtí dnÛ“, „pfií-
telkyÀ krys“, „hnojÛ zimy“ i ptákÛ, ktefií „popel kfiídly van / hniloby“.
Pfiesto v koneãném v˘sledku není ve Fabianovi nic naturalistického, hni-

lobného, pouze gesto vydû‰ení smrtí plodí pfiedstavy, které nemají daleko

k bolesti, tragice a svíravému pocitu strachu. Smrt vyvûrá z poezie, kde

není opûvována, ale zkoumána, kde jen pfiízrak uÏ mluví slovy tak sloÏi-

tû vystavûn˘mi za sebou, Ïe jsme témûfi v poku‰ení nazvat nûkteré sloky

nesrozumiteln˘mi, ezoterikou polí a krajin s boÏími muky. A Ïe v této kra-

jinû v‰e je, v‰e nelidské, musí to b˘t zákonitû i v nás, jak v autorech, tak

ve ãtenáfiích. Expresionismus nemá u Fabiana onu efektivní pointu, jakou

najdeme tfieba u Benna. S trochou odvahy naz˘vejme tuto poezii dílem

„rilkovského expresionismu“, protoÏe se R. M. Rilke nabízí pfiímo v nû-

kolika polohách: v poloze vûdomé citace („Pane: je ãas.“) a v poloze ho-

lanovského Rilka. A Holan o smrti také vûdûl své.

Aby to ale nebylo málo a aby sbírka nebyla pouh˘m pesimistick˘m vy-

voláváním mrtv˘ch, je pfiítomná i jakási víra v obnovu, víra v tu reinkar-

naci, kterou koneckoncÛ je i zmrtv˘chvstání. VÏdyÈ co by bylo zmrt-

v˘chvstání bez smrti? A tak je i závûr sbírky koncipován jako dvojpól: asi

nejvypjatûj‰í báseÀ z celé sbírky (incipit Nad stádem tmavnoucím), která

konãí aÏ mystick˘m: „V zdechlinách srn si prstem vybírá‰ – / je to
soud...“ by (pokud by se jednalo o poslední báseÀ sbírky) vyvolala zdû-

‰ení a bezv˘chodnost. Ale Fabian je autorem, kter˘ ví, jak sbírku vysta-
vût. A docela bych se vsadil, Ïe je hráãem, kter˘ ví, jak se dostat aÏ do fi-

nále bez prohry. Proto má poslední báseÀ sbírky ver‰: „kde vstfiícné nûco
je‰tû není vyãerpáno / obrazností“. Ano, je vÏdy nûjaká nadûje, Ïe úzkost

bude nahlédnuta i z jiné stránky a Ïe strach zmizí. Nadûje neumírá nikdy.

ZáÏitek ze sbírky Lomová pole je podobn˘ jako pocit psát o ní – velmi

tûÏk˘, trval˘ a v mnohém sdûliteln˘ jen jako zlomek toho, co by se snad

dalo fiíct, ale chybí doposud my‰lenky, které by byly pojivem pro rozbû-

hané pocity a vjemy z poezie.

MICHAL JARE·

Do v˘‰ek pádÛ na zavfiené dvefie
Pfiedloni vstoupil na ãeskou literární scénu sbírkou DÛm mezi okny
(H+H) (kterou – kolegialita nekolegialita – v˘bornû interpretoval

v Tvaru ã. 11/02 Michal Jare‰) básník Petr Fabian. Vstoupil spí‰e

nenápadnû, ostatnû i jako básník jeví se spí‰e neefektnû v kladném

smyslu tohoto slova.

V loÀském roce pak vy‰la jeho sbírka druhá – tato uÏ v poetické edici

nakladatelství Host, které lze pochválit za to, Ïe do své stáje pfiivítalo

básníka, kter˘ naopak „pomÛÏe“ Hostu v tom, aby si jeho poetická fiada

udrÏela, jednodu‰e fieãeno, prestiÏní pfiídech.

Za básnûmi Domu mezi okny byla datace, urãení místní se ov‰em

vyskytovalo jen zfiídka – za básnûmi Lomov˘ch polí uÏ ve vût‰inû

pfiípadÛ nechybí obé – pfiesto se nejedná o nûjak˘ lyrick˘ deník. Jako

dÛkaz tohoto tvrzení mi pfiijde kondenzace textu – hustota textu je

u Fabiana vskutku velká (napfi.: „Otevfii pfiece: Tma jde sem. / DÛm uspí
hráãe. Ti‰e sejmi. / A snûhu padá do ratejny / jak Ïivé ‰tûstí kradené“,

s. 51).

I tato hustota mÛÏe b˘t dÛvodem toho, Ïe jsem mûl u obou

Fabianov˘ch sbírek potfiebu neustále se po doãtení básnû vracet na její

zaãátek, po odloÏení brát sbírku znovu a znovu do ruky... Je ve

Fabianov˘ch básních nûco blízkého nebo alespoÀ nûco, ãemu bychom

se chtûli pfiiblíÏit, nûco zneklidÀujícího, nûco, po ãem touÏíme –

myslím odvaha básníka, kter˘ se nebojí neproniknutelnosti t˘denního

rytmu, vystoupí z nûj a prochází (nikoliv se) krajinou – ani vesniãan,

kter˘ pfiece nikdy nikam nejde jen tak, ani s krajinou nespl˘vav˘ turista.

(„Vystydlá tlustá kniha spaní / je pole. A prázdno úlevnû / hledí, kdyÏ
znovu otvírá ji, / jak za tím kaÏd˘m slovem je“, s. 25)

Fabian je pro mû pfiedev‰ím básníkem stojícím nûkde za mûstem na

poli za (pod)zimního soumraku – odváÏn˘, kdyÏ odsud nespûchá ani

v nedûli veãer, kdy uÏ se v‰ichni oddávají zdánlivé neãinnosti – ve

skuteãnosti se psychicky pfiipravují na nov˘ t˘den, na dal‰í pondûlí –,

kdy dûti uÏ veãefií topinky ze zbylého chleba a máma nad nimi Ïehlí.

(první z básní nadepsan˘ch Záfií: „Vla‰tovky nízko. Mizí / tvrdost dnÛ,
na roztfií‰tûné kachle / nicotnûní; tmavnoucí ãas, rok / pfied sebou, rok
za sebou, jen Ïebfie / z trouchnivého dfieva. Visící / vzduch, po nûmÏ se
vystupuje / do v˘‰ek pádÛ. PádÛ na zavfiené / dvefie.“ /31. 8. 2001, za
Vla‰imí/)

Je dobré si v souvislosti se vstupem Petra Fabiana do ãeské literatury

uvûdomit, Ïe je tím relativizován (samozfiejmû pouze zobecnûn˘)

náhled, Ïe právû probíhá období více prozaické, i díky tomu, Ïe nûktefií

básníci pfii(e?)stupují k próze (Rudãenková, Madûra, Kolmaãka).

A také, Ïe se jedná o setkání nepominutelné.

OND¤EJ HORÁK


