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ÚVOD
Vladimír Holan vydal první sbírku Blouznivý vějíř ve svých jedenadvaceti letech. Později sice 

poznamenal na její adresu: „Někdy v septimě jsem napsal předčasně knížku veršů Blouznivý vějíř.  
A bylo to špatné. Je to hřích mládí,“ současná literární kritika (např. Vladimír Křivánek) však zdů-
raznila její důležitost pro další básníkovu progresi. 

Vít Slíva kráčí literárními stezkami jiným tempem. První sbírka Nepokoj hodin mu vyšla v roce 
1984, tedy v Kristových letech. Jako by toto číslo bylo jistou predestinací trýzně, již tento básník 
zakusí při hledání a nalézání svého originálního poetického jazyka, při vyrovnávání se s klíčovými 
osobnostmi české i světové poezie (František Halas, Vladimír Holan, Rainer Maria Rilke…). 

Druhá sbírka Černé písmo byla vydána až v roce 1990, tedy s šestiletým odstupem. Po ní ná-
sleduje dokonce sedmiletá pauza. Povšimněme si: pomlky se prodlužují. Místo spěchu a snahy 
dohnat jistý deficit na soupisce vydaných titulů ( jež jsou ostatně příznačné pro tolik současných 
básníků-grafomanů), Slíva postupuje podobně jako zkušený entomolog. Slovo podrobuje taxo-
nomickému zkoumání. Váží ho, ověřuje jeho spolehlivost a přesnost. A váha napsaného je pro něj 
kategorickým imperativem. 

Tušení změn není na obzoru, a tak se může zdát, že další sbírka vyjde protentokrát třeba  
s osmiletým odstupem. Přihodí se ale něco nečekaného, netušeného. Dochází k přetlaku, Slíva 
začíná doslova chrlit jednu báseň za druhou, v rozmezí let 1997–2007 vychází sedm sbírek, jež 
jsou těžištěm jeho díla. Co se stalo? Kde se vzala ta překotnost? Kam chodil pro inspiraci? A jak 
je možné, že při takové tvůrčí erupci neztratil žádný z atributů příznačných pro jeho pracovní 
postup? To je otázka, kterou je snad vhodnější zodpovědět četbou jeho veršů. 

Domnívám se, že o Slívově poezii toho bylo napsáno poměrně dost. Není pře hnané tvrdit, že  
je jedním ze středobodů pozornosti jak literární kritiky, tak čtenářské veřejnosti. Jeden faktor se 
však, při vytyčování, ohraničování či definování jeho poetiky někdy pomíjí. A tím je hudba. Vše  
u něj zní, dští, štká, vrže, ržá, pořvává, mlaská, skučí, chcípá, vřeští, bije, hrká, třaská… 

Vesmír prolnutý zvukem, z něhož prýští život i smrt. A ticho je posvátné. 
Vít Slíva se letos dožívá šedesáti let a na svém kontě má už deset sbírek. Ta nejmladší, pří-

značně nazvaná Račí mor, je ze všech nejvíc repeticí, konglomerátem autorových zkušeností a také 
osobním životním bilancováním. Tento almanach vychází jako výraz úcty k znamenitému bás-
níkovi. Nechť je rovněž také přátelskou zdravicí, neboť nelze nerozpoznat z titulu (vypůjčeného  
z jedné mistrovy básně) Láska nic nezapomíná!, že většinu jeho autorů váže k Vítu Slívovi více než 
respekt  a uznání. 

A ještě něco. 
Málokterý básník „roztáhl harmoniku svého srdce tak, aby shořelo“ v srdcích jemu blízkých  

či zažehlo alespoň jiskru v těch vzdálených. 
Milan Bátor
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Ondřej Hložek

U hradeb

Mlčení větví poblíž cest,
holé ticho vyprášených mezí.
Čas jako zmuchlaná vlajka.
Nevlaje a není náš. 
Jen vranám nepřekáží.
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Ondřej Hložek

Zima za městem

Getsemanskou zahradou
pustě tlí vlčí krev.
Za městy ukrytá
křehká křídla světla.
A Jidáš tiše vchází do veřejí,
až u srdce nás bolí.
Tiše oněměl
větrem zpěv,
svár času klouže
po posteli.
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