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PETR BORKOVEC

Bez chuti být 
součástí kanálu 

bych to nenapsal

Jak napovídá titul knihy, ději-
štěm tuctu přítomných poví-
dek, či přinejmenším většiny 
z nich, je nepříliš známé ital-
ské letovisko Lido di Dante, 
ležící na jadranském pobřeží  
nedaleko Ravenny. Kdo by 
však hádal, že jste tam strávil 
jeden ze svých stipendijních 
pobytů a své zážitky či dojmy 
posléze literárně zpracoval 
jako v případě Berlínského se-
šitu, ten by se mýlil. S dotyč-
ným místem vás podle všeho 
pojí mnohem užší vazby?
Ano. Otec mé ženy je Ital, Roma-
ňolec. Jezdíme tam na chalupu, 
pracujeme na zahradě, zaléváme 
rajčata a štípáme dříví. Jen za plo-
tem s jablůňkou je tam moře. 

To lido není „nepříliš známé“, 
myslím, že je úplně neznámé, 
znají ho jen naturisté, protože je 
tam stará a proslulá nudistická 
pláž, za kterou nejsou apartmá-
ny – roste tam les. Je maličké, 
jezdí tam hlavně Italové z okolí. 
Na webech cestovních kanceláří 
nemívá nejlepší hodnocení. A ten 
les, kde Dante začal psát Peklo, 
to nezachraňuje. Koneckonců, 
to ani není pravda – myslím to, 
že by tam mezi borovicemi něco 
rozepsal. 

Jednotlivé texty prý vznikaly 
několik let, některé jste nako-
nec do svazku nezařadil. Mů-
žete čtenářům trochu přiblížit 
genezi své nové knihy? 
Vždy, když jsem dostal nabídku 
honoráře za povídku, napsal jsem 
ji. Nikdy jsem si nemohl vzpome-
nout na nic lepšího než na pláže 
v Lido di Dante. Tak jsem psal 
o nich. Nabídek bylo, kolik bylo 
– trvalo to dost dlouho. Ke konci, 
když se mi zdálo, že by to mohla 
být knížka, jsem trochu zabral 
a napsal něco jen tak, bez termí-
nu. Vyřadil jsem neitalské povíd-
ky, původně měly tvořit druhou 
část knihy. 

Vedle místa – titulního lida 
– spojuje některé prózy i pří-
tomnost několika postav, jako 
je dvojice chlapců Erik a Bejan. 
Jak hluboko sahají pouta mezi 
jednotlivými texty a co všech-
no ještě hrálo roli při kompo-
nování výsledného souboru?
Některé postavy, motivy a také 
formulace se vracejí. Pouta mezi 

a plastickém popisu prostředí  
či atmosféry. Nějaké delší 
prózy nebo dokonce románu 
se od vás tedy nedočkáme? 
Po čtyřicítce bych chtěl dělat sko-
ro všechno jinak, ale samozřej-
mě se můžete snažit, jak chcete, 
a stejně do velké míry děláte, co 
umíte. Ale vyhrazuju si právo ne-
vědět, čeho se od sebe dočkám, 
a doufat, že ne samých replik. 

A vyhledáváte sám v próze 
žánr cestopisných črt?
Ani ne. Ale když se cestopisná 
črta po pár stránkách promění 
v detektivní povídku nebo mo-
nolog o nevěře, to čtu rád. Bývá 
to tak třeba v japonské moder-
ní próze, napadá mě Džuničiró 
Tanizaki.

Již více než čtvrtstoletí se 
pohybujete na české literární 
scéně – nejen coby spisovatel, 
ale i jako časopisecký a nakla-
datelský redaktor, literární  
publicista, učitel tvůrčího  
psaní, kulturní organizátor, 
překladatel... Nezmocňuje se 
vás někdy únava a skepse 
jako hrdiny povídky Veřejné 
čtení? 
Únava a skepse jsou v mém případě 
obvykle poblíž vitality a nadějných 
vyhlídek – ve všem, i pokud jde 
o českou literární scénu. Kdyby 
tomu tak nebylo, nic z toho, co 
jmenujete, bych jednoduše ne-
dělal a rozhodně bych nepsal. 
Takže ne. Do té povídky jsem 
prostě nahnal všechnu temno-
tu a vynechal to ostatní. Je to 
literatura. 

Nakladatelství, knihkupectví, 
literární kavárna, čtenářský 
klub – jaké je tajemství úspě-
chu vinohradské literární oázy 
s názvem Fra, která se stala 
vaším druhým domovem?
Já nevím. Snad v tom, že literární 
program je proměnlivý, že si po-
sluchač vyslechne nejen autoro-
vy texty, ale i jeho poznámky, že 
součástí čtení bývají úvody, kte-
ré píší a čtou jiní autoři. Že čte 
ve Fra dost zahraničních autorů 
a že jsme zaměřeni především 
na poezii, protože u poezie je čte-
ní autora nahlas důležité a čas-
to překvapivé. A taky v tom, že 
už to děláme dlouho – a nevím, 
jestli líp, ale řekl bych, že ne hůř. 
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texty jsou volná, ale občas se utáh-
nou. Dál: v borovicovém lese, kde 
Dante začal s Peklem, se na začát-
ku knihy vesele souloží, na kon-
ci tentýž borovicový les vyhoří 
– to je jistě také pokus o kompo-
zici. Je tam jeden strom, o kte-
rém se výslovně mluví na začátku 
knihy a pak na poslední straně 
knihy. Sledoval jsem taky tem-
po vyprávění a snažil se, aby se 
proměňovalo. 

V jednom nedávném rozho-
voru jste prozradil, že jakýmsi 
„domorodým konzultantem“ 
se vám stal mladík živící se 
drobnými krádežemi. Postavy 
„zlodějíčků“ se objevují – spo-
lu s prostituty – hned v něko-
lika povídkách, Zlodějíček jste 
nazval i přepracované vydání 
své knihy Berlínský sešit /  
Zápisky ze Saint–Nazaire.  
Co vás fascinuje na takových 
pochybných existencích?
Samozřejmě že bez částečné chuti 
být součástí kanálu by se ta kniha 
takhle nedala napsat. Není důle-
žité vidět paralely, příbuznosti, 
metafory – důležité je milovat 
a pozorovat a poslouchat věci, 
lidi, zvířata a keře, být jim blíz-
ko, nedržet si odstup. Měnit si 
s nimi místo (což nejde, ale tro-
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chu jo). Metafory a stylistika pak 
přijdou samy od sebe. Co mě fas-
cinuje? Třeba, když ti zloděj vy-
práví tohle: „V bytech probírám 
úplně všechno, skříňky, šuplíky, 
hrníčky ve skříňkách, dokonce 
i kabáty na věšáku, všude můžou 
bejt peníze a šperky. Ale v cha-
tách rovnou beru, co se dá od-
nést. Občas si trochu přisvítím, 
ale spíš jedu po hmatu, házím 
věci do tašek bez ladu a skladu; 
všechno se dá zpeněžit, vytřídím 
to pozdějc. Vidim a vnímám fakt 
hodně věcí najednou, o ničem ale 
nepřemejšlim, u ničeho se neza-
stavuju, nic si nepředstavuju – to 
zdržuje, ruší hlavu, to je cesta 
do průseru. Taky si potom z akce 
vůbec nic nepamatuju. Jediný, 
co mám permanentně v hlavě, 
co se netýká přesunování zboží 
do tašek, je, že mě někdo překva-
pí. Pořád si představuju, že jsem 
on a že vidím sám sebe – to jde 
hlavou jakoby mimo a furt. Ne-
představuju si konkrétního člo-
věka, prostě postava, chlap, oči, 
možnosti, kde se objeví, upro-
střed čeho, za čím, cesty, kudy 
couvat a tak.“ 

Přes den erotické dusno na 
místní nudapláži, za noci  
sexuální zážitky v nedalekém 

v próze letí po hlavě – v tom je 
asi rozdíl. Ale jsou různé dru-
hy poezie a různé druhy prózy. 
Snažím se s větou zacházet jako 
s veršem. Zkrátka rozdíly mezi 
krátkou prózou a poezií jistě jsou, 
ale příliš je neprožívám. 

Sám se nepovažujete za  
bytostného hledače příběhů  
a také vaše povídky stojí spíše 
na barvitém vylíčení letmých 
scén a životních epizod, 
stručné charakterizaci postav 

borovém háji – motivům  
tělesnosti se rozhodně nevy-
hýbáte, snese v tomto ohledu 
próza víc než poezie?
Ne, to si nemyslím. Erotická báseň 
dokáže vzrušit stejně jako ero-
tický román. Napsal jsem o tom 
lidu i sonety – v nich jsou „moti-
vy tělesnosti“ taky. Samozřejmě 
že slovo v próze si nehledí tolika 
věcí jako slovo v básni, jde ku-
předu nějak rychleji, neláme si se 
sebou hlavu. Při líčení toho dus-
na, o kterém mluvíte, se do toho 


