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JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ: RETROPERSPEKTIVA 
Miloň Čepelka o autorově druhé sbírce řekl:  
„Josef Pepson Snětivý je ve svém častém osamění šťastný a plodný, je 
radost ho číst, je radost sdílet s ním každou jeho náladu, každé poznání, 
každé pobavení. Čtyři dvanáctičlenná Blues a v nich čtyři sonety, 
semtam nějaký limerik, pár haiku, anekdotka či epigram vedle vážného 
zahloubání, vše se schopností sebeironie a se smyslem pro jazykovou 
hravost a přesné myšlení. Všímejte si: puberty třešní, omšelého komínu, 
co je už dávno nekuřák, srpna, kolaboranta s podzimem, a toho, jak se 
na zhaslém nebi ocasí komety. Neopomeňte teorii velkého netřesku, 
dejte si pozor na upalovací krém a pak už hledejte sami. Pepsonovy 
básně obracejí skutečnost z líce naruby a z rubu na líc, nevyhýbají se 
provokaci a hodnocení („Sabinovo Věrné udávání“ a „nebráníme se, 
čímž vítězi chytře pokazíme radost“), přinutí vás jistá tvrzení si ověřo-
vat. Je tomu například tak, že „čím černější je noc, tím spíš je vidět bílý 
dým“? Mám za to, že ne, ovšem je-li to dým „stoupající z našich těl“, je 
to básnická pravda nepochybně. Jestliže se někdy básníci dělí na takzva-
né učené kontra spontánní, na myslivé kontra pěvce, odpovědně prohla-
šuji, že autor sbírky Retroperspektiva  v sobě sdružuje oba druhy, a to je 
pro milovníka poezie radost.“ 

MILOŇ ČEPELKA: DRUHÝ  MANDEL SONETŮ 
Druhý mandel sonetů Miloně Čepelky je o dva a kousek roku mladším 
bratříčkem jeho (prvního) Mandelu sonetů. A jak už to tak u 
(prozatímních) benjamínků bývá, je možná o něco odvážnější a rozpusti-
lejší – jako by se spoléhal na pevnou ruku (pardon, pevný verš) prvoroze-
ného. Alespoň tak se jeví na první pohled. Na ten druhý však objevíte i 
jiné tóny a nálady včetně těch temnějších, jichž přece není prost ani ten 
navenek nejkulatější smíšek. Ke cti autora budiž řečeno, že nesklouzává 
do dnes tak moderního splínu a do rozbředlé negace bez míry. Jeden 
moudrý muž kdysi řekl, že i disonance má svou ideu – je jí idea vykoupe-
ní v konsonanci. Zdůrazňuji: vykoupení, nikoli vykoupání! Pokud by se 
totiž autor v konsonanci doslova koupal a volil jen libozvuk, podobal by 
se hudebnímu nedoukovi, jenž nedorostl dál než k tónině C dur, prosté 
černých kláves. Zde se však ničeho takového obávat nemusíme. Miloň 
Čepelka je mužem příliš zralým, zkušeným a talentovaným, než aby ne-
dokázal mistrně střídat bílou a černou ve skladbičkách, jež ovšem vždy 
končí akordem vykoupeným.   
Buďte labužníky tohoto mandelu poetických pochoutek a své oblíbené 
chutě hledejte ad libitum. A pamatujte: Každý je tak starý, jak se vznítí. 
To Vám sděluje básník a člověk, který dokáže prudce vznítit nejen sám 
sebe, ale i naši fantazii a to lepší, co je v nás. 

ÚTERÝ 15.  ŘÍJNA V 18  HODIN V ČÍTÁRNĚ  
 

SPISOVATEL A ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN DIVADLA JÁRY CIMRMANA MILOŇ ČEPEL-

KA A HUDEBNÍK A SPISOVATEL JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ PŘEDSTAVÍ SVÉ NOVÉ 
KNIHY DRUHÝ MANDEL SONETŮ A RETROPERSPEKTIVA. HUDEBNÍ  

DOPROVOD JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ. 


