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Pavel Šefčík

Lukáš Vaníček

Pavel Šefčík začal psát a publikovat ještě před dosažením plnoletosti. Začínal coby prozaik a svá díla psal v žánru 

fantasy a akčního thrilleru. Sudičky mu do vínku nedaly geniálního češtinářského ducha, a tak byly jeho texty plné 

řemeslných chyb, před kterými varuje každá příručka tvůrčího psaní. Mladý autor záhy přesedlal do žánru 

satirických povídek, avšak ani zde příliš neuspěl. Jeho dílka sice vzbuzovala úsměv ve čtenáři, leč nebylo to 

v místech, kde autor zamýšlel, ale textem samotným.

Po prozaických neúspěších se Pavel Šefčík naplno zaměřil na poezii a zde také konečně našel to, co hledal. Do 

básní mohl vložit to, co sám cítil a oč se chtěl podělit. Coby mladý a bouřlivý autor měl hlavu v oblacích. Ideály 

kolem něj kroužily jako družice okolo planety. Pavel se chtěl rvát, bouřil se, ušklíbal nad světem, ale činil tak skoro 

zádumčivě, přemýšlivě a s rozvahou. Věděl, že svět jeho revoltu ani nepostřehne, a přesto své rýpnutí a pomyslný 

štulec moderní společnosti vkládal do svých básní. Jeho raná díla nebyla kvalitou na vysoké úrovni a opět byl 

nucen poslouchat výtky čtenářů, ovšem poezie jej lákala natolik, že se nenechal odradit. Bral si ponaučení a 

s každým dalším veršem zlepšoval své básnické umění. Záhy to bylo znát i na kvalitě. Pavlovi nebyl cizí žádný 

z básnických žánrů. Rád experimentoval, vždy se snažil o po formální stránce bezchybný text a krok za krokem 

mladý básník překonával technické překážky. Verše nabíraly na ostrosti, temnosti i zádumčivosti. Nebylo divu, 

když největším Pavlovým vzorem byli François Villon, Charles Baudelaire, Radek Malý a mnoho dalších básníků, 

poetů i písničkářů.

Pavel se také rád pouštěl do různých projektů. Zkoušel vydávat časopis, stal se spoluautorem satirické hry Jeden 

potká druhého, kterou napsal s Lukášem Vaníčkem. Jak jinak, hra vznikala po kavárnách a hospodách, protože 

v té době mladí autoři považovali tato místa za inspirativní. Jednalo se o jednoaktovku, ve které autoři v rolích 

Básníka a Prozaika rozebírali rozdíly mezi literárními žánry. Dílko zesměšňovalo nešvary moderní komunikace 

mezi lidmi a dočkalo se dvou repríz. Při obou inscenacích však celkový dojem utrpěl zejména výpadky paměti 

obou herců, kteří ač sami autoři, nedokázali se vlastní texty naučit zpaměti. Autorská dvojice Šefčík & Vaníček se 

posléze podepsala ještě pod několik kratších skečů, které předváděli během přestávek tanečních večerů 

pořádaných v Kulturním domě v Nechanicích. Pavel zároveň veršoval a jeho díla se začínala umisťovat na 

předních příčkách literárních soutěží. Dočkal se i několika samostatných vystoupení, během kterých předčítal svou 

poezii. Ukázku z jeho tvorby si můžete přečíst třeba ve sbírce Hradecká kapka poezie, kterou vydal Spolek přátel 

krásného slova v roce 2008. Následně se stal Pavel Šefčík členem tohoto spolku a je jím dodnes.

Časem však básník dospěl. Poměrně brzy začal pracovat, v současné době se živí jako technik a operátor měřicí 

laboratoře. Našel si dívku, která se posléze stala jeho ženou, a Pavel se z mladého, rozervaného básníka 

proměnil v zodpovědného manžela a nyní i otce. Prázdnotu duše vyplňovanou poezií nahradilo teplo domova, a 

tak proud ostrých básní pomalu vysychá. Ačkoliv poezie z Pavla již nesrší v takové míře jako před lety, u kultury 

zůstal. Vrátil se k dramatické činnosti a stal se ochotnickým hercem divadelního spolku v Nechanicích. Spolu se 

svými kolegy nastudovali a dvakrát sehráli vlastní adaptaci divadelní hry Uděláte mi to znovu? podle předlohy 

současného francouzského autora Laurenta Ruquiera, a to s velmi bouřlivým přijetím u diváků. Pavel ve hře 

ztvárnil hlavní roli záletného plastického chirurga. Kvůli jeho přirozené plachosti jej však vlastní žena musela učit, 

jak svádět cizí dívky, aby ve hře působil přirozeně. S příchodem syna Maxmiliána nabral Pavlův život další směr a 

nové aspekty. Slasti i strasti otcovství mohou nadobro odsunout poezii i divadlo, anebo v něm probudit nový směr, 

kam své umělecké kroky dál zaměřit. Kdo ví?
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