
Zdeněk Junek o Stanislavu Kovářovi 
 
Stanislav Kovář, celým jménem Stanislav Krychle Kovář, je zvláštní bytostí. 

Jakýmsi povahovým hybridem. V jeho charakteru by zkušený psycholog objevil 
několik vrstev na první pohled naprosto nesourodých, ve skutečnosti však vzájemně se 
prolínajících. Nelze však mluvit přímo o Kovářovi schizofrenikovi, nebo dokonce o 
povahové zrůdě. To by bylo asi trochu silné kafe a já rozhodně mezi vařiče silných káv 
nepatřím (sám mistr mne dokonce nazývá Vařičem Břečky, zkráceně VéBé). V 
Kovářově duši stojí vedle sebe něžný poeta a sprosťák, propojeni jako siamské dvojče. 
To by měl vědět čtenář, než otevře tuto knihu a vnoří se do světa jeho básní, protože 
právě poezie je zrcadlem básníkova vědomí, podvědomí a v případě Stanislava 
Krychle často i bezvědomí. Shluk slizkých plísní je básnická sbírka jen pro skutečně 
silné povahy. Slušný člověk by ji měl číst se zavřenýma očima, přecitlivělý člověk by 
ji neměl otevírat vůbec.  

Na utváření Stanislavova pohledu na svět mělo vliv několik klíčových momentů 
v jeho dosavadním životě. Chtěl bych některé nastínit a pomoci tak čtenáři k přijetí 
Stanislavovy poezie, k jejímu pochopení (případně k odpuštění). 

První šok zažili Kovářovi rodiče při Stanislavově narození. Rentgenové snímky 
těhotné paní Kovářové, na které chodila protekčně dvakrát týdně k rodinnému příteli 
zubaři Podlešákovi, prozrazovaly, že se mohou těšit na holčičku. Jaké bylo překvapení 
celé rodiny, když porodní asistentka Jagyová (odsouzená v roce 1914 v Bekesczabě za 
čarodějnictví, členka KSČ od roku 1921) v onen listopadový den zvolala: „Už leze 
děvčátko! Baszom! (maďarská nadávka) Ona má plnovous!“ Vysvětlení je prosté: 
zubařský laborant Podlešák měl pouze malý Roentgenův přístroj k snímkování hlav. 
Byť byl aparát sestrojen ještě s prvorepublikovou důkladností, počítal s hlavou 
průměru maximálně 50 cm. Paní Kovářová stojíce na židli měla vždy problém vtěsnat 
břicho do snímkové komory, přesto že jí Podlešák ochotně pomáhal zezadu tlačit. 
Žádný snímek nezobrazil plod celý a tak se stalo, že si nezkušený Podlešák při 
skládání jednotlivých výřezů snímků spletl pinďoura s pupeční šňůrou. 

Jak tedy pokřtít miminko, které se nyní hlásilo k životu 120 decibely v růžové 
kolébce s nápisem Maruška? Vše vyřešil farář Roubal, který již od oběda čekal u 
Kovářů se svěcenou vodou a neustále pohlížel na hodinky přemítaje, že už pracuje 
dobré tři hodiny přesčas, protože dítě se narodilo v 17.30. Roubal rezolutně zavrhl 
dědečkův návrh, aby se chlapec jmenoval Stalin. Opilý dědeček, za první republiky 
vrchní soudní rada, se nechal unést náhlou inspirací při pohledu na portrét velkého 
vůdce visící na zdi a tvrdil, že jméno Stalin chlapci otevře cestu do nejlepší 
společnosti, že on to ví, protože komunisti mají tuhý kořínek a budou dlouho u moci, 
jako například Zápotocký, kterého osobně v Klatovech odsoudil za lichvu a nyní je 
z něj první tajemník. Farář zavrhl i babiččin návrh, aby se chlapec jmenoval Květoslav 
podle růžového zadečku a přeslechl sténání matky, že bude mít Marušku ráda, i když 
má vousy. Otec pravil, že mu to je jedno, hlavně aby už to bylo odbyto, neboť má od 
osmi u Pošů mariáš. Moudrý farář navrhl kompromis mezi Stalinem a Květoslavem a 
tak všichni kromě matky souhlasili se jménem Stanislav. Roubal přistoupil ke křtu 
sháněje se po kmotrovi, po kterém chlapec ponese své druhé křestní jméno. Z velké 
krabice za stolem se ozval opilý soused Maroušek: „Já jsem kmotr a chce se mi na 
záchod.“ Roubal zvolal: „ta krychle mluví!“ a bezděky napsal Standovi druhé křestní 
jméno. Soudný čtenář musí pochopit, že za takovýchto okolností nemohl přijít na svět 
normální jedinec. 

Ve třech letech prožil Stanislav šok, když ho při hře s káčou přejel splašený kůň 
s dvoukolákem. Ve třech a půl letech ho přešel prvomájový průvod. Od těch dob 
nesnáší koně a proletáře všech zemí. 

Při nástupu vojenské služby oholili Kovářovi plnovous tak důkladně, že už mu 
nikdy více vousy nenarostly. Bíbr, tak typický pro dospělého Stanislava, je ve 
skutečnosti atrapa z prasečích štětin.  

Po sovětské invazi v roce 1968 byl už Stanislav K. Kovář tak zamindrákovaný a 
zklamaný životem, že mu nezbylo nic jiného než začít psát poezii. První báseň vznikla 
22. srpna 1968. Stanislav touto básní zahájil a zároveň ukončil svoji cizojazyčnou 
tvorbu. Báseň se jmenovala „Gurvanieri, iditě v pěrďol!“ a byla napsána vápnem na 
silnici. Od osmašedesátého má Stanislav odpor k cizím jazykům (hlavně ruštině) a 
nesnáší Rusy (hlavně Brežněvy). 

Poslední trauma, které uzavírá Stanislavův psychologický profil a které má 
pravděpodobně největší vliv na jeho poezii, je trauma sexuální. Jakési genitalis horrare 
vacui, čili strach z nedostatku pohlavních orgánů v blízkém okolí básníkově. Dá se říci 
že básněmi Horňákův sen a Dolňákův sen se autor sám diagnostikoval. Celoživotní 
trauma způsobila patnáctiletému Stanislavovi příhoda na plovárně ve Volyni. Dírou po 
suku sledoval převlékající se paní Dudovou, jejíž bujné poprsí vždy obdivoval, když u 
ní na náměstí kupoval zmrzlinu. (Mnohokrát si kupoval několik zmrzlin za den, jak jen 
to umožňovala jeho momentální finanční situace. V deštivých dnech byl často jediným 
zákazníkem. Stanislav ani pořádně nevěděl, jak vypadá paní Dudová v obličeji, jeho 
pohled jako magnet přitahoval obrovský výstřih. Zmrzlinářka se domnívala, že je 
Standa mentálně retardován, neboť podávaný kornout se zmrzlinou často uchopil až 
napotřetí). Pohled do kabinky převlékárny Stanislava šokoval. Dudová rozepnula 
korzet a v tom okamžiku se uvolněná ňadra začala pohybovat volným pádem. 
Bradavky se zastavily těsně nad koleny. Stanislav v ten okamžik pochopil teorii 
relativity, zákon zachování hmoty, marxistickou dialektiku a kubismus. Pubertální 
erekce skončila tak náhle, až to plesklo do nohy. 

Po vystudování vysoké školy se konečně život S. K. Kováře stabilizoval. 
Socialistický systém umožnil Stanislavovi skvělou relaxaci v pracovní době. Po 
několika letech strávených v zaměstnání byl tak přespalý, že si začal své lenošení 
vyčítat. Od té doby změnil pracovní režim. Vždy po dvou třech hodinách spánku 
sebral multikáru a jal se jezdit po Strakonicích a okolí. Jezdil pomalu, vstřebával krásy 
všedního života. Zastavoval se mezi prostým lidem, zajímal se o jeho starosti i radosti. 
Zazpíval si s cikány u ohýnku, poklábosil s příslušníkem řídícím provoz na křižovatce, 
na nádraží se díval na vláčky a pomáhal výpravčímu pískat. Často se vracíval až po 
pracovní době a v roce 1985 jej proto kádrovák Hrba navrhl na vyznamenání Hrdina 
socialistické práce. S tímto titulem a bohatou životní zkušeností nastoupil Stanislav 
jako učitel na Střední průmyslovou školu ve Volyni. Zde působí dodnes, předává 
dospívající mládeži své bohaté vědomosti, učí ji znát slova, která ve slovníku nenajde, 
a naopak od těchto mladistvých čerpá energii, již pak zúročuje v záplavě básní 
hromadících se v jeho šuplíku. Nyní je čas, vážený čtenáři, tento šuplík otevřít. 
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