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MgA. René Nekuda vede už jedenáct let kurzy tvůrčího psaní. Publikoval několik knih,
ve kterých podporuje kreativitu a vypravěčské dovednosti dětí i dospělých. Sešli jsme
se v kavárně pod Vyšehradem a shodou okolností u vedlejšího stolu popíjela kávu
spoluautorka knihy, která měla spatřit světlo světa během několika dnů. Celkem se na
ní podílelo 28 autorů a nese název Trojpovídky. Sepsali ji účastníci kurzu tvůrčího psaní
a výtěžek z ní půjde na dobrou věc. Více o Reném najdete na www.renenekuda.cz

RENÉ NEKUDA:
„Musím nejprve zjistit, kdo jsem,
a pak teprve mohu rozvíjet
svoji tvořivost.“
Hana němcová

◥ Jste lektor, učíte na středních školách,

vedete semináře tvůrčího psaní pro
veřejnost… V ruce držím zajímavou
knížečku Restart kreativity, jejíž
jste autorem. Je určená pouze lidem
s ambicí v oblasti písemného projevu?

Vůbec ne, Restart kreativity je určen
všem – zabývá se totiž takovou praktickou kreativitou. Tvořivost patří
k lidskému životu a ten, kdo tvoří, něco
sděluje, předává. Tvořivost nám umožňuje něco si v sobě poskládat, uvědomit. Nemusí jít nutně o velká gesta.
Neznamená to, že musím být Steve Jobs
a vymyslet nový iphone nebo Virginia
Woolf a napsat Paní Dallowayovou. Tak
tomu není. Tvořivost znamená uvařit
chutnou večeři, i když jsem polovinu
ingrediencí zapomněl nakoupit. Pokud
se to dá sníst, tak už je to kreativita!

Určitě být šťastnější, živější a zdravější.
◥ Dotknu se kurzů tvůrčího psaní. Je

tam ta ambice větší? Mají účastníci
touhu stát se spisovateli?

Ne, vůbec to tak nemusí být. Do kurzů
chodí lidi, kteří většinou nemají ambice
vydávat knížky, a přesto si hrají s příběhy. Například senioři, kteří zpracovávají
rodinnou historii. Nemají ambici, aby
jejich dílo četli cizí lidé. Snaží se volnou formou zachovat rodinnou historii
a vlastní životní zkušenosti. Je to trochu
genealogie, výsledky bývají moc hezké.
Sympatické je na tom i to, že jdou do
kurzu tvůrčího psaní i z důvodu, že
rodinný příběh neumí vyjádřit tak, jak
by chtěli a makají na tom, aby jejich

Samozřejmě se pár lidí s ambicí publikovat v kurzu najde, ale není jich tolik,
kolik byste si obvykle představovali.
Člověk, který chce vydávat knížky, si
totiž obvykle myslí, že psát umí. Ten nechodí do kurzu tvůrčího psaní. Pracuji
s těmi pokornějšími, s těmi, co se chtějí
vzdělávat.

V kurzech tvůrčího psaní
se snažím pracovat s kreativitou
komplexně, nabízím různé
přesahy, aby kreativita
fungovala i mimo psaní,
aby se člověk stal tvůrcem
svého života.

◥ Tedy kniha podporuje jakoukoliv

polohu kreativity?

Ano a v druhém plánu pomáhá bojovat
se stereotypem – do něj dnes upadá
spousta lidí. Do práce, z práce, dvojka
vína a spánek. Tato knížka má čtenářům pomoci dělat kroky mimo stereotyp, a oprášit tak tvůrčí potenciál.
◥ Zajímavá je i grafika knížky.

Na Restartu kreativity se mnou spolupracovala ilustrátorka Dorka Dutková,
která jí dala grafickou podobu. Kniha
má 5 sekcí a ještě generátor náhody,
tedy slovíčka přidaná na stránky, která
přímo s úkolem nesouvisí. Máte si losovat dvě slova – knihu náhodně otevřete
třeba na stránce se slovem „kostka“,
které máte navíc zapojit do úkolu. Tím
si úkol trochu ztížíte. Kombinací je tam
12 milionů, možná i víc, takže o zábavu
v knize rozhodně není nouze.
◥ Co pro vás osobně znamená být

tvořivý?

stopa byla srozumitelná dalším generacím. Nebo kurzy navštěvují cestovatelé,
kteří si píšou blog nebo publikují delší
příspěvky na facebooku či instagramu.
Opět chtějí, aby to mělo hlavu a patu.
Nebo se v kurzech setkávám s vášnivými čtenáři, kteří si tu a tam napíší
nějakou povídku. Spíš je ale zajímá, jak
funguje spisovatelské řemeslo. Čtou od
malička, ale sami nemají velké ambice.

Běžně se mi stává, že mi lidi píšou, že
po absolvování víkendového kurzu,
mají ještě týden hlavu plnou nápadů, že
se jim „rozjela“ kreativita.

◥ Jak je to s múzou? Na webu máte

heslo: „Tvůrčí psaní v jazyce, kterým
mluví vaše múza“. Znamená to,
že moje múza a vaše múza mluví
rozdílnými jazyky?
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příběhy? Chystáte se na nějaký velký
příběh?

Učení a všechno, co dělám, je vlastně
součást mé tvorby. Třeba o mé knize
někdo může říct, že tam toho textu moc
není, ale myslím si, že to, co to má s čtenářem dělat, je vlastně velmi hluboká
věc. Pokud to někdo vytrhne z kontextu
a okopíruje si jeden úkol, tak si může
říct, že je to sranda, ale to co je pod tím,
je jedenáct let zkušeností a učení. Snažil jsem se to udělat co nejvíce hravé
a přirozené.
Dříve jsem psával povídky a divadelní
hry, teď jsem začal psát další knížku
pro děti. Už mi vyšla kniha Příběhostroj, která pobízí děti k vyprávění,
ke kreativnímu procesu.
◥ Asi si už moc nevyprávíme…

René nekuda, kniha Restart kreativity

Přesně tak. Trvalo mi poměrně dlouho,
než jsem na to přišel. Měl jsem to štěstí,
že mi rukama prošla spousta lidí. Mohl
jsem srovnávat. V dnešní době se často
říká, že když někdo něco umí, mohu
se to od něj naučit tak, že to budu
dělat stejně. A že pak budu mít stejné
výsledky. Na internetu najdete spoustu
takových seminářů – dělej to jako já, to
je moje celoživotní zkušenost a budeš
stejně „dobrej“. Takhle to bohužel
nefunguje. Nakonec jsem asi po pěti
letech učení a vedení kurzů (teď už
učím jedenáctý rok) došel k tomu, že se
to musí vzít odspodu.
◥ Co tím máte na mysli – odspodu?

Od osobnosti člověka. Musím zjistit,
kdo jsem, a pak teprve mohu rozvíjet
svoji tvořivost. Pokud na to jdu jinak,
například přes zaručené metody, které
fungují někomu jinému, pak se jedná
pouze o aplikování náhodných věcí,
které mohou, ale také nemusí fungovat.
Když se jde zespodu nebo-li zevnitř – je
jedno, jak to nazveme – a když člověk
pozná, jak funguje jeho tvořivost,
jeho kreativita, tak se s tím dá daleko
snadněji pracovat. Také obvykle zmizí
problémy typu tvůrčí, kreativní nebo
spisovatelský blok.
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◥ Ty se obvykle vyskytnou, když se sna-

žíme „nacpat“ do nějaké škatule, ne?

Přesně tak. Téměř každý ví, že lidi
můžeme rozdělit na skřivany a sovy.
Skřivan toho moc v noci nevytvoří
a sova bude asi marná ráno… Další
věc je úroveň zadání. Někdo potřebuje
absolutní svobodu a někdo naopak
potřebuje být svázaný zadáním, pak
mu to teprve bude fungovat. Učím
i na základní a střední škole a mám
ohromnou radost, že hodiny slohu umí
ukázat studentům, jací jsou, jak fungují
a jak funguje jejich tvořivost. A později
určitě pochopí, když jim manažer bude
zadávat úkol a oni mu třeba nebudou
rozumět, protože je zadání příliš volné
a oni potřebují být zadáním více svázaní, nebo naopak. Budou si umět říct.
Vědí už, jak funguje jejich tvořivost.
◥ Zjistím, jak funguji ve vaší knize

Restart kreativity?

Ano. Je tam 114 úkolů a každý je zaměřen na jinou věc. Tedy nakonec bych
měl získat podrobnou mapu fungování
vlastní tvořivosti.
◥ Jak vy sám tvoříte? Učíte – i když

velmi tvořivě – zabýváte se také

Proto to také vzniklo. Vyprávění upadá.
Chtěl jsem, aby se v rodinách znovu
začalo vyprávět. Pamatuji si ze svého
dětství, že jsme si s babičkou pravidelně vyprávěli smyšlené příběhy. Trávil
jsem s ní poměrně dost času, chodil
jsem k ní na zahrádku. Tyto příběhy by
už teď nefungovaly, ale mám je pořád
v sobě. Cílem Příběhostroje je tedy
rozvoj tvořivosti a vypravěčských dovedností a také to, aby v rodinách vznikaly jedinečné příběhy, které se mohou
předávat dál.
◥ Jak vnímáte virtuální realitu?

Nabourává zažitý přístup ke psaní
příběhů, k vyprávění. Nemusí být
lineární… třeba počítačové hry. Scénárista musí brát v potaz několik linek
a scénář pak vytváří celé týmy. Teď mě
oslovilo velké studio a od ledna bych
měl působit jako dramaturg počítačové
hry. Takže si to vyzkouším a moc se na
to těším.
◥ Jak moc jste pohlcený postavou,

kterou vytváříte?

Základem je mít představu uvěřitelné
postavy, bytosti, bez toho by příběh
nefungoval. Nemusí to být člověk, může
to být třeba elf nebo jiná potvůrka. Pro
mnoho tvůrců je těžké toto v sobě nést.
Rowlingová si na smrtelné posteli určitě vzpomene na Harryho Pottera. Bude
ho mít celý život v sobě, Harryho se jen
tak nezbaví…

◥ Proces vytváření u každého autora

bude asi jiný.

Přesně tak, už jsme mluvili o tom,
že každý z nás je trochu jiný typ
tvůrce. Někdo je plánovač a dopředu
si udělá kompozici, někdo sedne
a píše a ono se to nějak rozvine. Ale
pak přicházejí revize – obvykle ten,
kdo se nechal unášet a zažil wow
během psaní, má potom těžší revize,
které jsou racionální a řemeslné.
Pokud v průběhu takového tvoření
není kontrola, tak se to většinou
„rozprskne“. Na druhou stranu ten,
kdo si to předpřipravuje, to má potom
snazší. Existuje spousta grafomanů,
kteří jenom chrlí, ale dál už s textem
nechtějí pracovat. Je pro ně jednodušší
napsat nový text než pilovat a brousit
vykutaný a neopracovaný diamant.

◥ Čtením a vytvářením textu vlastně

jdeme trošku proti konzumu a naopak
tvoříme. Internetová média, videa
apod. nás vedou k určité lenosti.

Konzum je lenost. Je to
zaplňování… obvykle je
jednodušší zaplnit než vytvořit
nebo obhospodařovat. Dělal
jsem on-line kurz „Spisovatelská
výzva“. přihlásilo se do něj 1500
lidí a každý z nich měl každý den
10 min psát. nebylo cílem napsat
dobrý text, ale prostě psát. po
týdnu mi začaly chodit desítky
a desítky e-mailů – to jsem

◥ Otázka na závěr – vím, že také rád

cestujete a pomáháte…

Ano, svět je pestrý a různorodý. Založil
jsem spolek HAKUNA MATATA, který
každý rok vydává knížku začínajícím
autorům a zisk potom posíláme na

◥ Ještě zpátky k dnešní době, k videím

a počítačové realitě. Není psaní trochu
na ústupu? Jaký máme benenefit ze
čtení? Kvalita písemného projevu je
bohužel stále horší…

Jazyk se vyvíjí velmi rychle, ale
struktury příběhu se v podstatě
nemění. Máme stejnou příběhovou
šablonu k dohledání minimálně
3000 let. A jestli se narodí video,
nebo knížka? To je vlastně „jenom“
forma nebo způsob předávání.
Všechno má své plusy i mínusy. Text
většinou vyžaduje větší soustředění.
Koncentrace je větší a jiným způsobem
se tam zapojuje představivost. Do
jisté míry se tak děje i u filmu – střih
filmu také zapojuje představivost.
Musíme si střihem poskládat třeba
dvě nebo více scén. U textu je to asi
významnější, hlava musí víc pracovat.
Takto žijeme běžně, hlava si stále něco
představuje. Aniž bychom si četli,
neustále si v hlavně něco promítáme,
vzpomínáme na něco nebo plánujeme
a přehráváme si to, co se asi stane
v budoucnu. Je nám to nesmírně
vlastní. Je důležité uvědomit si, že naše
paměť funguje na příběhové bázi –
naše mysl strukturuje vzpomínky jako
příběhy.
◥ Když si chceme něco zapamatovat,

tak mnemotechnické pomůcky přes
příběh jsou velmi funkční…

Přesně tak.

opravdu nečekal. nebylo to o tom,
že by začali psát lépe, ale o tom,
že jsou méně naštvaní, mají nové
nápady, najednou umí říct to, co
před tím neuměli pojmenovat,
lépe se jim spí. 10 min tvoření bez
ambic a plánu udělalo velké věci.
Sám jsem byl překvapen, jaký
dopad to vlastně mělo.

dobrou věc. Teď například na projekt
„Spolu“ – sdružuje studenty medicíny,
psychologie a psychiatrie, kteří chodí
do center a nemocnic dělat programy
psychicky nemocným. Vždy poskytujeme 100% zisku, teď momentálně je to
zisk z knihy povídek, které sepsali frekventanti mých loňských kurzů tvůrčího
psaní. Kniha se jmenuje Trojpovídky.
Ať se daří!

◥ Psaní se vlastně v rovině tvořivosti

nabízí jako první, všichni umíme psát.

Ještě snazší je ale vypravování. Když
mám kurzy pro učitelky a ony si stěžují,
že žáci nemají zájem o sloh, poradím
jim, aby začali vypravováním. Učitel
pak vidí, že žák třeba umí příběh strukturovat, ale jsou tam jiné bloky, například pravopis. Pro mnoho lidí je pravopis obrovským strašákem. Bohužel.

Soutěž pro čtenáře
o tři výtisky knihy
restart kreativity:
Dopište krátký příběh, který
začíná následující větou:
„Nebyla to obyčejná návštěva,
protože tehdy jsem u nich
objevil…“

Hana Němcová
Šéfredaktorka Sféry a nakladatelka. Zajímá se o astrologii, mystiku a odkaz
duchovních tradic v životě moderního člověka.
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