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EDITORIAL

Tak co? 
Dobrý.
A co jinak?
Ale nic... Nic? Od ledna bylo ticho po pěšině. Vypadá to, že se PV někde zaseklo, časopis vypadl z obvyklého kvartálního rytmu... 
– Nezaseklo se. Po úspěšném ročníku česko-anglického Pražského Micro-festivalu (některé autory z loňského i letošního ročníku potkáte 

i v tomto čísle), na němž se PV podílelo, před Vámi leží nové Psí víno. V mezičase se děly věci (říkejme tomu „postupně a pečlivě připra-
vované změny“), z nichž ta nejvýraznější je patrná na první pohled. Doufám, že se Vám PV 59/60 bude v novém formátu i rozsahu líbit. 

Mám radost, že se vedle tradiční nálože české i zahraniční poezie a prózy, recenzí a rozhovorů objevuje i nová rubrika, kterou otevírá 
aktuální kritická sonda Karla Pioreckého „Angažovaná poezie: souřadnice pojmu“. Do nejhalasnější debaty poslední doby vnáší onen chy-
bějící aspekt – vyrovnává se s historickým pozadím samotného termínu, s jeho proměnami a základními konturami, a to nejen v českém, 
ale i v evropském kontextu. 

I v nadcházejících číslech PV budeme představovat podněty pro jiné než standardizované podoby básnické a beletristické tvorby. Není u nás 
například básník/umělec, který by se věnoval digitální poezii. Co vlastně víme o tomto rozšířeném poli textuality v době, kdy má doma 
počítač i internet každý? Ne moc. Rozsáhlá studie o tomto fenoménu ve výborném překladu Anny Svobodové mapuje základní principy 
tohoto (pomalu ale jistě už tradičního) proudu současné poezie. 

Současné poezie!? Co se tím současným vlastně pořád myslí? Časopis pro současnou poezii musí nutně vycházet z toho, že ne všechno, co se píše 
v současnosti, skutečně současné je. Když jsem tohle prohlásil v jednom rozhovoru s Luborem Kasalem, smál se a doplnil, že ne všechno, co 
se psalo v minulosti, je minulé. Ok, takže znovu, nevíme, co to současné je. Dá se postihnout? Jak se dohromady míchá neoddiskutovatelná 
tradice, nepředpověditelná inspirace, dobová myšlenková a technická paradigmata, jazyk, který máme a který má nás? Výstižnou zkratkou, 
drzou dikcí a z velmi současného úhlu pohledu to podchytila nejmladší autorka tohoto čísla, Tereza Reichelová: „gůgl How to write poems / 
řekl mi hovno. // Přibližný počet výsledků: 87 100 000 (0,08 s) // čtu Macua Bašó / děkuju jeho bohu / že gůgl je vůl.“
Inspirativní léto!

Ondřej Buddeus

Předplatné  
Objednejte si předplatné Psího vína. Předplatné PV znamená, že se k novým číslům dostanete rychle, komfortně a bez prodlev. Pro Vás je to nejlepší způsob, jak být s PV a děním kolem 
časopisu v pravidelném kontaktu, pro nás znamená Vaše předplatné nezastupitelnou podporu. Předplatitelé PV budou mít slevu 20 % na knihy z Nakladatelství Petr Štengl. 
Předplatné na 4 čísla (PV 61 – PV 64) je pro ČR 264 Kč (včetně poštovného), pro EU 18 € (včetně poštovného). Nově si můžete objednat také elektronické předplatné a číslo 
obdržíte ve formátu pdf. Pro ČR, EU a všechny kontinenty 150 Kč / 6 €. Objednávejte na predplatnepv@gmail.com.
   



7X NEJ DIMITRA KENAROVA   

1.  Nejoblíbenější apokryf?
*   V jedné z Ezopových bajek je bobr (Castor) proná-
sledován lovci kvůli léčebným vlastnostem svých varlat.               
V nebezpečí se bobr sám vykastruje a svoje varlata zanechá 
pronásledovatelům. Tak si zachrání život.

2.  Nejoblíbenější zvíře?
*   Mravenečník. Líbí se mi, jak si hledá cestu jazykem.  

3.  Nejoblíbenější apokryfní zvíře?
*   Čeburaška ze stejnojmenného ruského animovaného 
.lmu.

4.  Největší básník mezi zvířaty?
*   Lenochod, bezpochyby.

5.  Největší zvíře mezi básníky?
*   Anglický básník z 18. století Christopher Smart. Zavře-
ný do blázince kvůli náboženské mánii, píše Smart jednu           
z nejneuvěřitelnějších poem v anglické literatuře „Jubilate 
Agno“. V jedné části si pochvaluje svého kocoura Jeo1ryho  
– jediného přítele v blázinci.

6.  Nejpoetičtější ZOO?

*   Můj dům v So.i, ve kterém žijí moji dva psi Marx a Engels. 

7.  Nejchutnější bezmasé jídlo?
*   Dávám přednost vínu před krví.1 

1D. Kenarovovi vyšla v nakladatelství Petr Štengl v překl. M. Černého před několi-
ka týdny sbírka Apokryfní zvířata. 

2 OND"EJ ZAJAC



*
V květnu Brest připomíná trišinský hřbitov
Beze slavných jmen a bezejmenných hrdinů
Shoda jmen se nutně vnímá jako příbuzenství
Pod hustým listím a ještě hustším prachem
Styčný bod řecko-římského zápasu
Mezi nápisy na náhrobcích, hvězdný průstřel namísto  
                                                                             srdce
Není radostné zde umřít, být pohřben, ani zaživa 
Proto poezie je zde uměním naplánovat si pohřeb
Složit svůj epitaf a nekrolog
Není to ujetý?
Můžete si vybrat jen žánr a jazyk
Proražení ohrady rovná se sebevraždě
Chápu tu chuť rouhat se
Chlastat, šukat mezi hroby, inu, vykonávat potřeby
Hledat práci vrátného či hrobníka,
Rozdávat z cizích hrobů ukradené květiny
Těm, co právě dorazili,
Vítat je citáty jako „Lasciate omnia speranza“
Prodávat po hrstech půdu
Ze všech konců zeměkoule, 
Provádět prohlídky po neviditelných stezkách
Jediné, o čem zde nemají ponětí, 
je nesmrtelnost

*
Vísky, které míjejí během jedné cigarety,
Se čtverečními pevnostmi hřbitovů
Ztracenými v bezmezí nepřátelského času
Pod ochranou ramenaté, vybrané stráže,
Kde staré domy jsou nevraživé k novým
A věří na šťastnou hvězdu – logo výrobce čokolády,
Které v každém okně a ve zkřížení informačních štítů 
Dává na vědomí jejich příslušnost ke křižáckému řádu.
Atoly sněhu tonou v oceánu zorané půdy, natolik                                 
                                                                         tichém,
Že zvuky zápasu lokálního přeboru,
Parodické to rekonstrukce historické bitvy,
Slyší všichni fandové v okolí
Ani ne prostřednictvím rozhlasu, nýbrž bezplatné 
                                                       syrovátky vzduchu,
Jež má barvu vody po vyprání pracovního oděvu.
Nikdo si nevzpomene na mrtvé vojáky středověku,
Ale krajina, pohnojená jejich přítomností, 
Mluví přímo k srdci obcházejíc rozum
Husitsky důvtipným vojenským manévrem
A dobírá se věčnosti ponechávajíc stranou přítomnost
Tisíci svištících šípů jehličnatého lesa.

MAX #!UR 3
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DRUHÝ DOMOV
1.
Všechno je jinak, má to více stran,
než jsi se domníval po deset roků.
Na severu jsou vůně ovcí, lípy, hnoje,
slaných okurek, šeříku a ptáků – 
inu, Kareličy a skoro stejná
večerní procházka k jezeru nebo říčce.

Na východ máš takřka brestskou krajinu,
lázně, v nichž se léčí ti, kteří jsou zdraví,
na západ pak jsou místa, kde jsme v dětství
s tátou zabloudili, když jsme hledali kostel,
jenomže tady není třeba hledat, jsou všude.

Na jihu je pustina, něco jako Gotland, a hned po ruce
máš anglický park z tvých oblíbených .lmů,
jejichž autor ho vyměnil za rovinu
asfaltovaných nizozemských cyklostezek.

2.
Civilizace je, ve své podstatě, jenom cesta.
Zbytek je něčí soukromé vlastnictví.
Je s podivem, že i v nejdivočejších místech
si někteří lidé dokážou zřídit domov.
Schovali jako poklad vodní plochy

a někdy ještě v šedesátém osmém roce 
sundali nápisy na křižovatkách a už je
nevrátili, nechali je přetavit.

Dneska jsou veškeré osady kolem
jako Potěmkinovy vesnice. Jen Praha
snad čeká, číhá za každou zatáčkou
a rozevírá velkoměstskou náruč.

3.
Vydáš se na cestu, aby ses odrazil od slunce
v místě jeho doteku s horizontem,
jako když závodí plavci, a zase
zamíříš zpátky, cestou navštívíš

zámek (baroko, kopie Versaille),
který zareaguje na návštěvu
zvonkem, jenž vybouchne na věži
a ohlásí devátou hodinu večerní,

ukážeš cestu jižním ma.ánům,
zapleteným do chobotnice mapy,
aby ses záhy na to sám ztratil
a vracel se poslepu, veden pudem,
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BÁSNÍK ŠLAPE CHODNÍK
Soukromé září: vítr, slunce, středa,
Povinné hygienické úkony, sirény,
Vyvážejí smetí, zavážejí zboží
(dají se snadno splést, jako básník s bezďákem)
bezpočet minských známých: učitelka z univerzity,
kamarádka (dneska mnohodětná mamina),
otcovi kolegové ve žlutých helmách
stavbařů (objekt mé dětské závisti),
a na kilometry kolem dokola –
žádná kavárna. (Básník se cítí
jako ryba v rybníku kavárenské zahrádky,
kde pěstují snoby a káva chutná po plísni.)
Odstraněná písmena na jedné z budov
Zanechala po sobě něco na způsob Braillova písma,
Které vždy básníkovi připomínalo domino.
Pomalu, výlohu po výloze, záběr po záběru, 
přetáčí ulici s titulky

čerstvě vydaných knih. 
Jak vyrostla přes noc televizní věž!
Tady ještě používají pouliční telefony!
Spousta žen se spoustou volného času!
Pojďme se seznámit: jsem básník a šlapu chodník,
Tady jsou okna, za nimiž zněl můj hlas,
Tady jsou jiná, za nimiž mi před desetiletím
Někdo umožnil stát se součástí 
zdejší krajiny. Zde jsem točil,
tady vytočili mne. V několika knihkupectvích
tohoto města je několik mých textů,
na několika adresách je několik známých,
ale to vše je nezajímavé. Je načase vydrápat sen
z očí, chytit prsty kořen nosu, 
jako bys natahoval luk, a vystřelit
sobě do ksichtu řecký oheň skutečného světa.  

*
Touha po samotě mě vhání do spánku,
Nutí abych se ztotožnil se zajímavou lží
O vlastním životě, abych si nezadával
S omrzelou propagací (propagandou) vědomí.  

a koukal, jak dlaň kaluže hravě pojímá
celou noční podměsíční krajinu
a jak míjí s uklidňující rychlostí 
tvůj život, jenž se lehce řítí z kopce.  
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Vskutku, býti tělem je ve snu o dost zajímavější:
Zbavené, jako atom, jakýchkoliv vazeb
(matérie není), řítí se skrze jsoucno
a naráží jen na odpor paměti.

KONEC ROKU
Posledních pět dnů se mezi sebou skoro nedá odlišit – 
míjejí pomalu, jako vteřiny před startem,
jako zbytek tratě ve sklerotických očích běžkyň,
které se mermomocí snaží předat nákazu štafety.

Budík z mobilu uzavírá každonoční zjevení
stejnou melodií, titulky běží po obrazovce
cyklického videodisku, a konec se neúnavně
stává začátkem. Po několika pokusech,

jako při zapalování cigarety, se ti jakž takž podaří 
zastavit mučení, málem jsi u toho smazal celou paměť.
Během dne, kdy je třeba se chovat dle etikety,
neupřímné vtipy se linou samy, jako ty básně.

Náš způsob bytí a „oslav“ je námi vypůjčen
od osamělých starců v mlčenlivém venkovském pokoji –
dovolá se někdo? Přesnost srovnání je pokažená
pouze jen přelidněností našeho okolí.

Z kamery do kamery, skrze neprůstřelné sklo
přivítají tě přeludy dávných známých,
se kterými jsi kdysi chodil do ješivy
tvého mládí – to je teď v ionech, jako ten bůh.

V goblénu, jenž tě portrétuje, je čím dál víc bílých nití –
ale přátelé v něm vidí jen koketérii, nikoliv stáří –
jako že je všechno dobře, prej nekřivdi osudu –
a zpečetí to celé smajlíkem, jako nějakou diagnózu.

A pak neúprosný krupiér zase rozkáže, abys pomalu
začínal kupit na data placeba oplatek,
a srdce tě začne znovu přitloukat k tvé vlastní posteli,
až tě jednou přitluče.

„BEVERLY HILLS“
Léto je období koktejlů –
jak mléčných, tak genetických.
Alkoma.e bojuje
v subtropických ulicích.

Bojíš se vyjít ven
z meruňkového úkrytu,
skočit do hloubky nahý či bosá
z paluby zahradní loďky.
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Není nejlepší zůstat v ráji
bílých plastikových židlí?
Velikášsky doutná
křižník na obzoru.

Jen někde poblíž,
zatajujíce prázdnotu bytů,
kotví řadové domy,
jako jachty milionářů.

NEVIDITELNÁ KNIHOVNA

Lidská paměť se rovná přibližně 3800 terabajtům (ze zpráv)

Vydání se zachraňují, jako před potopou,
na horních policích, sahají až pod strop
v panice názvů, jako by ztratily příčetnost –
ubytoval jsem je dočasně, z lítosti.

A přece jen je mi milejší knihovna,
která čítá přes tři tisíce terabajtů, nikoliv svazků,
jež sbírám z mnohem dřívější doby –
věnoval mi ji osud, i s „ex libris“: starej se!

Je mi bližší než cizí stránky
a – paradoxně – než ty moje:
na to, abych pustil její obsah ven,
jen vzácně mi uděluje „imprimatur“.

*
(à la Lorca nebo raný Borges)

Siréna zavrtává hysterii 
do sklenice z formaldehydem.
Oranžový požár olizuje 
Ohněvzdorná skla oken.
Země se v latexu ledu
Skví jako napjatý penis,
a pouze vředy kaluží zračí
přibližování neduživého jara. 

VILNIUS, 1990
Otci
V Evropě jsme se ocitli dost brzy – 
O šesté ráno. Den začal jako divadelní představení:
Domy už se namočily do sluneční potopy,
Zatímco se herci jakž takž pomalu probouzeli,
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Nebo spíše, to my jsme se probudili v muzeu,
Které pro nás ponechali otevřené.
Kolik už jsme před tím těch muzeí viděli! 
Žádný průvodce pro nás nic neznamená.

Přece hranice je jen jako, a erb je stejný,
A taktéž Kalinouski ve stejnokroji revolucionáře –
Nevyndávali jsme schválně svoji mapu,
Aby nás tu nevnímali, s odpuštěním, jako cizince.

Bloudili jsme a v duši jsme byli šťastní, že bloudíme –
Ve svých třinácti letech jsem byl doma všude...
Tenkrát se zdálo, že jsme doma v Evropě.
Dneska se zdá, že jsem v Evropě jako doma.

*
Léto se vždy rýmuje s táborem,
Ať už pionýrským nebo uprchlickým –
Je to doba vymezeného volna,
Které vám někdo uděluje.

Čas podmínečné svobody,
Dobrovolného vyhnanství –
Takové sice bylo vždy,
Ale kdo by odmítl tu malou pozornost?

Zase jseš bezvýznamné prtě,
A do nebe prej zírají jen blbci:
Letadla lajnují hřiště
Před zápasem andělů.

Pes sere na chodník –
Na chodníku je on pánem, vy mu sloužíte...
A hned vedle někdo postavil pomník
Skarynovi, vynálezci šipek.

Závany větru, nebo módy,
Češou koruny stromů jednostranně...
Zatímco já jsem smutný jen z jednoho:
Že zavřeli klub V Jelení.
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KAPITALISMUS
Po dlouhou dobu teoso.cké debaty v naší třídě
Se točily kolem otázky: co je chutnější,
Coca-cola nebo Pepsi?
A v tom se zjevila Fanta!
(Kvůli historické spravedlnosti dodám,
že Kofola, Toptopic a malinovka byly pro lůzry
a brzy zmizely z obchodů.)
Když nás poslali třídit prázdné láhve
(až teď tuším, že s porušením zákona)
do továrny na nealkoholické nápoje, zbankrotovaného  
                                                       bývalého pivovaru,
odměnou pro každého měly být dvě láhve:
buď s colou (už ani nevím, jakou),
nebo s Fantou.
Už tenkrát jsem nepracoval zrovna nejlépe.
Proto, když jsem odevzdal svoje bedny jako poslední,
Za odměnu jsem dostal jen jednu láhev,
A pochopitelně s colou, jelikož Fantu už vypili 
                                                                      úderníci,
Především holky.
Což byl důvod nenávidět je ještě více.
Nicméně, zklamání bylo ještě větší,
Když jsme se dozvěděli, že tu naší (nebo spíše jejich)

Milovanou, božskou, žlutou Fantu
Vyrábí tatáž černá Coca-cola.
Toho dne se hluboko v našem nitru něco změnilo.
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VYTRŽENÍ

„věci velké klopí bradu
když na housky stojím řadu“

Když tu náhle: pás se zastavil, zboží přestalo proudit a z roz-
hlasu malé předměstské samoobsluhy zazněla prosba o storno 
položky na pokladně číslo dva. Ani ne po minutě přešlo netr-
pělivé zákaznictvo k pokladně číslo jedna, kterou však téměř 
okamžitě stihnul podobný osud – malá holčička si nevzala 
dost peněz a potřebuje vrátit balení toaletního papíru. „Pro-
sím o storno na pokladnu jedna... a dva. Děkuji!“

Uběhne další minuta, prosba se nese éterem, houstne, těžkne... 
a závěrečné „děkuji“ zní stále absurdněji. Po dalších sto dvaceti 
nesnesitelných vteřinách pokládá jeden z nakupujících košík 
se zbožím na špinavou podlahu, protáhne se mezi strnulými 
těly přes pokladnu a míří k východu. Ruce svalnatého chlapa 
s copem jej však po pár metrech zbavují rychlosti.

 „Co je, sakra?!“ ohradí se násilně zastavený muž. Dlouhovlasá 
ochranka ho nepřímo nazve špínou světa a sprostým zlodějem, 
doslova mu však řekne jen to, že je podezřelý, že takové triky 
zkouší každý druhý a že ho musí prohledat.

 „No to si snad... ještě mi řekněte, že tady máte nějakou celu 
pro lidi, kteří si nic nekoupili...“

Holčička, která zablokovala jednu z  pokladen, se rozbrečí, 
protože manželský pár v řadě za ní se začne hádat, a připomene 
jí tím maminku s tatínkem.

 „Nebreč sakra, co brečíš?! Tohle není tvoje chyba, stydět by 
se měli ti ostatní, že na nás dvě přenášejí vinu za bordel v tom-
hle obchodě.“

 „Já na nikoho nic nepřenáším,“ ozve se student, třetí v řadě 
za mužem stojícím za zády hádajícího se manželského páru.

„Ale jo, všichni si akorát myslíte, že je to naše vina, ale proč 
bych asi měla kupovat zboží za jinou cenu, než je na cenovce, 
co? Já tu budu stát, dokud mi ty bagety nestornujou. A vy 
dva přestaňte stresovat tu holku, vždyť taky za nic nemůže, 
je malá...“ okřikne nakonec manželský pár. Ten odvětí, že to 
nemyslí zle vůči holčičce, že se jen mezi sebou... 

„Ale to je jedno, jak to myslíte, stresujete tím tu holku, sakra! 
Měli byste vědět, že nejste na světě sami a...“ že vaše činy 
ovlivňují i tvory okolo. Pár se nedá a tvrdí, že holčička by taky 
měla přijmout odpovědnost za své chování a dobře si spočítat 
nákup! 
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„Ale vy jste dospělí, měli byste jí dávat dobrý příklad, a ne 
na ni svalovat vinu,“ ozve se zadržený muž, jehož pověst byla 
díky pokusu o zbabělý únik ze společenské situace tak jako tak 
veřejně narušena, takže necítil zábran dát všanc i její zbytek 
tím, že vyjádří veřejně svůj názor – na rozdíl od mlčenlivého 
zástupu trpně čekajícího na zmrtvýchvstání špinavého pásu, 
který jim vystaví seznam hříchů (ve vší anonymitě zastrčený 
hluboko do kapsy) a určí za ně příslušnou platbu...

 „Prý příklad, ve vašem košíku byly akorát dvě 7ašky vína         
a kozácká vodka!“

 „No a co má být? To je moje vlastní věc, žádný slušný člověk 
cizímu do košíku nečumí, určitě ani ta holčička ne, ale vy –     
si tady na sebe... řvete a ještě pak...“

Když tu náhle: ve dveřích, kterými se vchází do skladu a dále 
do manažerského traktu, se objeví vedoucí dne. Asi vteřinu         
se podivuje, poté se vrhá k pokladně číslo jedna a storno klíčem 
ruší celou společenskou situaci. Někdo chce ještě přispět argu-
mentem do debaty, ale pásy už jedou, hříchy je třeba splácet 
čerstvé, dokud se neusadí někde hluboko... kde sídlí skřítci, 
které nikdo nemá rád.
 
12. 9. 2011 / Poruba / Duha / Albert / Meze interpretace

ZÁCHVĚVY

„Tenhle člověk, to je prostě pro mě vzor. Tatík o něm tehdy     
o Vánocích strašně nadšeně vykládal.“

Nedokonalá citace

Na onkologickém oddělení jedné olomoucké nemocnice pra-
coval primář, který dělal svou práci jinak než většina ostatních.

Pětadvacátého prosince se po vizitě na pokoji tří žen okolo 
čtyřicítky (až padesátky) zastavil ve dveřích a řekl jim: „Chtěl 
jsem vám vzít trochu kapra, ale vy byste mi ho stejně vyblily,“ 
načež se zasmál a odešel. Jedna z žen se smířeně usmála, druhá 
zasmála, třetí, poněkud konsternovaná, započala s  druhými 
dvěma ohnivou debatu.

Když ho jeden muž v nejlepších letech žádal předchozího dne 
o propustku, aby mohl být na Vánoce s rodinou a s pejskem, 
odpověděl mu primář suše: „Tak když s  tím psem nebudete 
mrdat, tak je to v pohodě.“ – „Prosím?“ zeptal se muž natolik 
zaskočen, že se ani nestihl pohoršit. – „Říkám,“ primář odložil 
zprávu o úmrtí jiného pacienta a pohlédl na muže, „že když 
s  ním nebudete mrdat, tak je to v  pohodě.“ Po letech, kdy 
už mu (vyléčenou) rakovinu připomínala jen jizva na pravém 
stehně, o tom mluvil jen s humorem v hlasu a s určitým poci-
tem vděčnosti, který však nikdy docela nepochopil.



12 MARTIN MÜLLER

Tři dny před dušičkama toho samého roku zavolali primáře 
k pacientovi, kterého z vysoké teploty a blížícího se svát-
ku zemřelých posedl záchvat strachu. Primář se rozkřiknul   
na sestřičky: „Tomuhle říkáte teplota? Třicet devět? To je 
po chemoterapii normální! Zavolejte mě, až bude mít čtyřicet 
dva.“

Jedné patnáctileté holce, které po ozařování vypadaly všechny 
vlasy a jejíž kosti hrozily každou chvíli protrhnout zesláblou, 
nemocnou kůži, řekl při odchodu z pokoje, aby mu zavolala, 
až bude zase ve formě. Se svůdnickým úsměvem na rtech na ni 
mrknul.

Řekl jí až, ne jestli.

Toho dne začala jedna postarší paní při obědě krvácet ze zašité 
rány. K tomu omdlévala, takže ji museli vézt na pojízdném lůžku.

„Celý život krvácíte, a teď...“ uchechtnul se primář, ale při 
pohledu na zakrvácené prostěradlo (vybavil se mu při tom 
.lm, kde byla stejným způsobem zpodobněna ztráta panen-
ství) se do jeho úsměvu vkradla nucenost. Dodal už jenom 
něco jako „Ech... a teď byste...“,  ale paní ztratila vědomí a po pár 
hodinách i život.

Anesteziolog, který s  primářem pracoval posledních pět let, 
ho našel v pracovně. Zeptal se ho, co se děje a proč má na stole...

„...tohle,“ a ukázal na láhev velice drahé vodky. Primář odpo-
věděl až po chvilce napjatého ticha.

„Už to nejde,“ chraptěl.

„A co,“ zeptal se ho anesteziolog.

„To, jak dělám práci. Doprdele, víš, co myslím.“

„Ale jim to pomáhá,“ anesteziolog se posadil a položil ruku 
na stůl, nad kterým se primář skláněl. „Sami to pak říkají, však 
to sám víš. Je to léčba šokem,“ nervózně si poposednul a lapal slo-
va ze vzduchu. „Je to dobré. Proč by se tím měli užírat, stejně 
to k ničemu není, a o to ti jde, ne?“

Primář mlčel.

„Trochu srandy. Drsné srandy, protože normální už na ně 
neplatí. Ne? Přestat se užírat sám sebou a chvilku být ten dru-
hý, co se dokáže sám sobě zasmát,“ řekl a plácnul slabě 
dlaní do stolu. Primář se na něj podíval, pak z okna vedou-
cího na nádvoří.

„Ale taky mi nalij,“ přerušil proud jeho myšlenek anesteziolog 
a s povzdechem dodal: „Dneska to zase bylo...“

„Já vím,“ podotknul primář tiše, „mám tady tu zprávu. Zatížil 
jsem ji 7aškou, aby někam neuletěla.“
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CITÁT
„Co se týče pohnutek, těmi se neznepokojoval. Pohnutky 
se naleznou vždycky.“
Anatole France, Vzpoura andělů

Jako by situace už tak nebyla dost ponižující, přitoči-
la se k němu mladá holka a s otázkou „Chceš si šáhnout?“           
se opřela o výčepní pult („o bar“, jak by řekla ona sama).
„Tak zoufalý ještě nejsem,“ zahuhlal do piva.
„Tak ze zvědavosti.“
„To je snad ještě horší...“
Přišlo mu líto, jak se zvědavost, zřídlo objevů, netušených 
obzorů a tak dále dává do služeb sexu, té „snadné zábavy“, jak 
byla kdysi výstižně pokřtěna Anatolem Francem. Pronesl tu 
myšlenku hlasivkami skrze ústa a jí se to líbilo.
Když se druhý den probudil v  její posteli, připadal si jako 
zhmotněné klišé. Vzpomněl na teorii materializované meta-
fory, a tak raději vstal a jal se potulovat po pokoji, protože 
myslet ráno po sexu na Kafku prostě není zdravé. Na stole 
u okna ho překvapil Mor a ještě více podtržená pasáž 
na založené stránce...
„...vsadím se, že většina těch gympláků odnaproti ani netuší, 
kdo je Albert Camuse.“
Cítil se trapně ohledně celé téhle situace v cizím bytě, 
a tak chtěl navázat hovor.

„Stejně jako netuší, že mají naproti škole soukromý bordel. To 
je podle mě mnohem horší. Kromě toho jsem to taky nevědě-
la, než jsem šla na univerzitu.“
Poslední větu používala k  nepřímému vyhánění zákazníků, 
kteří si chtěli povídat.
Při slově bordel znejistěl a při zmínce o univerzitě se s bundou 
v  ruce přesunul ke dveřím. Než vyšel na chodbu, zeptal se: 
„Jak dlouho to chceš dělat?“
„Každá sliznice jednou vyschne.“
---
„Možná, že lze dospět jen k přibližným formám svatosti.          
V tom případě by bylo nutno spokojit se s raději skromným 
a milosrdným ďábelstvím.“ – Tak zněla ona podtržená pasáž, 
která ho překvapila na bytě mladé prostitutky. Po cestě domů 
ve vlaku přemítal, komu všemu nebo čemu v  životě ublížil. 
Vybavil si dřevěný kříž ze špejlí, na který přilepil, lépe řečeno 
ukřižoval, vosu a poté jí upálil hlavu dědovou lupou. Nebo 
když jako malí s bratrancem naházeli desítky slimáků a šneků 
do barelu s pitnou vodou a pozorovali, jak jejich masitá těla 
tvoří na dně něco jako odporné podhoubí. Jak mu kamarád 
mikrobiolog jednou v opilosti popisoval, co asi zažívá rodinka 
roztočů zabydlená v prachu na málo používané stoličce, když 
do ní člověk jednou kýchne.
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„Vždyť to má sílu jak tornádo. Ty vole, a teď si vem, že ty 
mrchy jsou... já nevím, milionkrát menší než ty. To je v prde-
li,“ řekl tehdy a přestal se smát.

Z těch představ se mu udělalo špatně.

Naposledy projít svůj bývalý domov, přejet prstem po zářezech 
na kuchyňské lince, něžně pohladit promáčklinu ve dveřích 
od té památné hádky... to všechno mu přišlo až moc teatrální 
na to, že v hledišti nikdo neseděl. Oznámení o nadcházejícím 
propuštění zmačkal, hodil do dřezu a nechal na něj téct vodu 
až se proměnilo na hmotu připomínající jednoho z utopených 
slimáků. Proutěný košík s posledními krámy, které a na které 
u něj zapomněla dávno ne jeho žena, nechal i s klíčem ode 
dveří na chodbě, zamknul a odjel autem do hor, kde vlastnil 
jedno ubohé stavení.
---
Během následujících měsíců z úspor přestavěl chatu na oby-
vatelný dům. Citát z Moru mu stále ležel v hlavě. Ztratil 
povědomí o životním cíli, choval se iracionálně. Rozhodl 
se, že zkusí nikomu neubližovat, nesmířit se s milosrdným 
ďábelstvím. Přerušil definitivně kontakty se všemi přáteli 
i s okolními příležitostnými chataři, nakoupil desítky 7ašek 
levného vína, nastěhoval si do domu blázna, který v míst-
ních rozlehlých lesích lovil zvěř a konzumoval ji pak ve sta-
rých, hnilobou sžíraných dřevěných chatkách roztroušených 
po okolí z dob, kdy ještě fungovalo zdejší myslivecké sdružení. 

Nakonec už ani nevycházel ven, aby nevrhal stín někam, kde 
by místo toho mohlo dopadnout sluneční světlo.
Blázen, který si říkal Semjon, se živil výhradně zvířecími srdci. 
Tvrdil, že to je to jediné, co potřebuje k  získání „síly“. To,        
a půl pytle brambor. Když nedostal svou denní dávku, býval 
zasmušilý, místy nebezpečný. Často pak po okolí kradl souse-
dům slepice a rozhlašoval, že v kraji zase řádí kuna, že ji jde 
zastřelit a sníst její srdce. 
Při jednom z  pravidelných večerních hovorů se jeho hosti-
tel jen tak mezi řečí zmínil o velkých městských obchodech, 
v nichž si člověk může nakoupit celé balíky drůbežích srdcí. 
Semjonovi vypadl z  ruky brambor, a protože byl rozvařený, 
přicucnul se na podlahu jako mrtvý slimák na dno plechového 
sudu s vodou.

„A to mi říkáš až teď?“ obořil se Semjon.

„No... myslel jsem, že...“

„Co sis myslel?“ naléhal, ale protože hostitel svou úvahu o roz-
dílu srdcí zvířat z lesa a těch z velkodrůbežáren spolknul jako 
příliš patetickou a řekl jen: „Asi jsem nemyslel“, odjel druhého 
rána směrem k nejbližšímu městu.

Sousedé se časem dovtípili, kdože to jejich chatoviště znepo-
kojivého Semjona zbavil. Stali se otravnými – jak už to tak 
bývá, když se lidé cítí být někomu zavázáni.



MARTIN MÜLLER 15

Rád by věřil, že „když se zvuky opakují dostatečně často, 
promění se v ticho“, jak poměrně nedávno podotknul Peter 
Hoeg, ale taková myšlenka byla v praxi zkrátka stejně absurdní 
jako snaha nikomu neubližovat.
S  tou spoustou lidí okolo by se dříve či později něco stalo. 
Všichni si přece každý den navzájem ubližujeme.
Odjel pět dní po Semjonovi za totální absence pochopení 
svých nových přátel.
---
Lidé už od pradávna věří v uzlové body, které nazývají tu „oka-
mžik zlomu“, jindy „místo činu“ nebo „energetické pole“, 
zkrátka něco, na co mohou svést špatná rozhodnutí, která uči-
nili, a případně je skrze ně odčinit.
Protože snaha změnit svůj život nevyšla, toužil vrátit                     
se k  životu předchozímu. Vrátil se proto do pivnice, kde 
potkal děvku s privátem naproti gymnáziu.

Jako by to už tak nebylo dost ponižující, oslovila ho tou samou 
frází: „Chceš si sáhnout?“
„Jo,“ řekl, neztráceje tentokrát čas. Myslel si, že když už postup 
zná, může určité fáze přeskočit. Ona se však jen ušklíbla, tak 
nějak požensku, a vyprskla na něj: „Prase. Já chodím jenom    
se zajímavýma chlapama.“
„Odkdy?“

Neodpověděla a odešla za zvukařem, který měl na starosti 
dnešní karaoke večer.
„Prý od minulého jara. Nějaký básník jí tady prý povídal cosi 
o zvědavosti...“ brblal chlap od vedlejšího půllitru, „...od té 
doby jak jí někdo neodpoví zajímavě,“ pronesl to slovo zhnu-
seně, „tak nic nebude.“
Pivo stihlo zteplat, než mu odpověděl citací jednoho ostrav-
ského básníka: „Není důležité vyhrát, ale nasrat toho, kdo tě 
porazil.“
Což se mu povedlo. Sám sebe porazil, sám sebe nasral.               
A pak že si člověk nevystačí na světě sám.

SOCIOLOGOVA DUŠE
„Dokud víš, že ti ubývá duše, ještě pořád ji máš.“
Charles Bukowski – Dolar a dvacet centů
V  úterý přes všechna očekávání přišli jen Vilém, Lambert, 
Ferda a Kočička. Kikina i Dydyna uhnívaly v Brně na před-
nášce, takže jsme seděli v pěti. Ferda vykládal, jak ho ti Indové 
v práci serou a že bude asi povýšený. Výroba se prý přesune 
do Polska a spousta fajn lidí přijde o práci, ale zas bude, jak 
tvrdí ekoteroristi, čistší vzduch. Lambert nám předčítal svou 
seminární práci o Franzi Kafkovi, během čehož si zahořekoval 
o svém údělu rusomila, kterému už na střední škole byla jako 
druhý jazyk vnucena němčina,
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 a který tak následuje pradávný osud slovanského lidu, ujařme-
ného germánským elementem. Vilém měl toho dne odpoled-
ne poradu a všechny bavil popisem činností, kterými se s kole-
gy Mordechaiem a Sýčkem bavili ve snaze přeslechnout co 
nejvíce slov vypouštěných ředitelkou gymnázia, která ji vedla. 
Dokonce nám ukazoval sprosté obrázky s kovovými trubkami 
trčícími z anonymních zadnic bez těl a posílal na dehonestují-
cí cestu po pivem a potem z přesmažených hermelínů smáče-
ném stole papírové kuličky, kterými se na poradě ostřelovali. 
Vzal jsem si jednu na památku.
Na památku čeho? – říkal jsem si po cestě domů. Podle přítel-
kyně to mám vyhodit.

Doma jsem přitloukl poslední kovový háček ke dřevěné fošně, 
a stojan na náušnice tak konečně vznikl. Starý jsem vyhodil, 
taky jeden květináč.
Před spaním jsem přeskládal multifunkční lego-bagr na lego-trak-
tor. Uspávalo mě to, ale práci nikdy nenechávám nedokon-
čenou.
V sobotu Ferda tvrdil, že celé to znečišťování je podvod, že to 
sem jde z polských výroben a když se k nim přesune výro-
ba zdejší, smrad ji následovat nebude. Lambert si přisadil               
a vykřikoval, že velké společnosti vůbec stojí za zlámané hov-
no a že jeho prarodiče neodebírají od plynáren nic a radši topí 
v  kamnech vlastním odpadem, že to je šetrné vůči stále 
se tenčícím zásobám plynu a taky to pomáhá nezávislosti na 

Rusku a vůbec všech zemích. Vilém vyfukoval oblaka kouře 
ze své fajfky a názorně předváděl, jak jsou studenti čtyřletého 
gymnázia na rozdíl od těch osmiletých tupí. Kikina ani Dydyna 
se nestihly vrátit včas, přijely z Brna okolo půlnoci.
Koupil jsem po cestě nový odpadkový koš, protože byl ve sle-
vě. Starý jsem vyhodil. Stejně to byla jen záminka… ten starý 
koš jsem nenáviděl. Večer jsem usnul v polovině předělávání 
lego-traktoru na lego-auto.

Kikina i Dydyna říkaly, že vysoká je na pytel s hrubou zápla-
tou, že tam učí samí senilní geronti, takže to tam vypadá jako 
na konferenci Obce spisovatelů, a mladí doktorandi jsou zase 
nezodpovědná hovada. Jeden prý dvacet minut vyprávěl, jak 
se jednou všichni v  letadle poblili a ti, kteří čekali v příleto-
vé hale, se pak při pohledu na ně poblili taky. A ti, kterým 
to pak vyprávěl, se smáli a jeden člověk v tom letadle umřel 
na zástavu srdce. Ferdu ještě pořád nepovýšili, prý se neví, co 
bude s tím přesunem. Vilém řekl, že dneska musel dát první 
pětku v tomhle školním roce a že ředitelka se na něj, Morde-
chaie a Sýčka zlobí za to, že je dnes ráno nachytala, jak se po 
příchodu do školy neusmívají. Prý to je povinné a řešilo se to 
na té poradě. 

Ptal jsem se přítelkyně, proč si myslí, že Kočička nemluví. 
Řekla, že to je prostě Kočička. Před usnutím jsem přemýšlel, 
jak asi lego-auto, které dřímalo v mé pravé dlani, přestavím 
zítra. To mě uspalo.
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Zasraní Indové Ferdu ještě pořád nepovýšili. Nadával na nějaký 
internetový dokument, který osočoval železárny (kde pracuje) 
ze znečišťování ovzduší. „A ti zasraní Indové jsou z toho prostě 
posraní, a tak nepovyšujou. To mě dokáže nasrat,“ shrnul složi-
tou problematiku do praktického vysvětlení. Vilémovi strhli 
chybějící úsměv  z odměn. Celou dobu analyticky rozebíral, 
proč je adekvátní přirovnat „naše školství“ ke hnojníku a ředi-
telku k vidlím. Kikina nám ani nestačila vysvětlit, co že to 
vlastně studuje. Hospoda zavírá v deset.
Přítelkyně tentokrát chyběla, učila zrovna nějakého Francouze 
z univerzity česky a on ji francouzsky. Potřebuje jako překlada-
telka a tlumočnice nabírat zkušenosti už za studia.
Na zastávce jsem potkal starého muže, který mi nabídnul hři-
by. Když jsem odmítnul, vykřiknul: „To je maso chudých! 
O tom ty nic nevíš! Svrab a polské vši!“
Rozhlédnul jsem se kolem sebe. I přes pokročilou hodinu 
dopadal na poslušně strmící paneláky, objímající bezkorytné 
řeky ztuhlého asfaltu, podvečerní polosvit. Vysvětlil jsem star-
ci, že celý svět popírá to, co právě řekl. Nikdo už nechce, aby 
hřiby sloužily jako maso chudých. Veselými barvami pocákané 
baráky, modernizované školy, svítící billboardy, neony místo 
zachmuřených vývěsních štítů… nikdo už nechce hříbky jíst 
jinak, než vmíchané do nějaké omáčky, orestované jako přílo-
hu nebo zamíchané do salátu.
Měl jsem upito.

Spousta lidí by tu jeho obstarožní metaforu ani nepochopi-
la, říkám mu. Maso je maso a hřiby prostě hřiby… tohle 
si nechte na nějakou tu… kulturu, třeba do divadla, řekli by 
vám, říkám mu. Když vám nikdo nerozumí, běžte dělat umě-
ní. Možná je správné, že je Obec plná starců. Starcům nikdo 
nerozumí.

 „Jste jako ten odpadkový koš, co jsem před pár dny vyměnil 
za nový,“ vykřikl jsem náhle odvážné přirovnání, neboť jsem 
měl takzvaně upito a víno mi pohybem a vzrušením takzvaně 
stoupalo do hlavy. „Všechno se opakuje, lidi se mění ve vzorce 
a tyhle vzorce ve větší vzorce a podle vzorců pak postaví blu-
diště a my jsme jako myši v těch bludištích bez sýra na konci.“

Konsternovaný chlap mi jako náhradu za sýr znovu nabí-
dl hřiby. Otevřel jsem ústa, ale raději jsem je okamžitě zase 
zaklapnul ve prospěch nástupu do přijíždějícího autobusu. 
Doma jsem přítelkyni vykládal, aby nevěřila těm moderním 
sociologickým teoriím, že čas je dnes mnohem cykličtější než 
kdy dříve, jen že lidi jsou líní nebo blbí to vidět, že ty vzorce 
jsou občas moc složité a tak a že se v úterý zeptám Kočičky, 
proč nemluví.

(tím jsem uspal sám sebe. měl jsem upito)
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DIAGNÓZA

Ixká a ypsilony na ulici
zneužívali slová na vyjadrenie chýb
a iných nedostatkov, ktoré si nevážia
jeden na druhom
Predavačky v obchode bedákali
nad zhnitými pitahayami
že mohli vydržať aspoň do Vianoc
Zachmúrené tiene sa naťahovali o múku
ako hladujúci na africkom trhu
až kým ju neroztrhli
Sused nado mnou hádzal po
manželke schody
Kapitalisti v jaguároch karhali
(spolu)jazdkyne
že tie nové oči vôbec neladia
k lodičkám a na zraz idiotov
sa nehodia.
Ľudia mlčky preklínali východy slnka
veršujúc novodobú modlitbu.
Iba mne to prišlo ľúto.
Vynašli hovoriacu chladničku
no žiaden liek 
na diagnózu 21. storočia.
Som ďalšia kvapka v jazere šťastlivcov
ktorí doň vedome lejú sudy toxického odpadu.
Mne chýbaš už len ty

kým budem môcť plachtiť v steblách slov
a výťahovej šachte spokojnosti
lebo na tieto trailery nevďačnosti
nebudem mať čas.

AUTOMATICKY CHYBNÍ
Mláďatá v predpísaných kazajkách 
slušnosti, morálnosti, vychovanosti
neprirodzené 
ako polnočná žiara slnka
Dokrkvaní neurózou ľudstva
sa topíme v križovatkách osudov 
                   spleti továrenských komínov 
                   kreslách psychológov 
                   sudoch etanolu
zisťujeme, kde sa stal ERROR
Uväznení vo vlastných telách
                                    mysliach
                                    strachoch
                                    snoch
                                    nešťastiach
                                    utrpeniach 
                                    zvratkoch
                                    stoporených ukazovákoch
pachtíme po dverách s nápisom EXIT.
 
Asi by nám mal niekto naznačiť, 
že sme chybní automaticky.
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BEZ PRÍCHUTE
I.)
Mala som chuť úplne zabudnúť
na to, že raz
Napíšem román
Pohladím kosatku
Usteliem si na lúke
Vzopriem ruky
tlačiac pred sebou 
jednu spermiu
II.)
A vlastne 
Nezažijem ten rozpuk 
rokenrolu
v tvojich vlasoch
Poéziu dňonoci 
pred parkoviskom vlakov
A vôbec
Oplatí sa v to všetko dúfať
Načo
Povedal by skeptik
pankáč
a ja zajtra. 
Odchádzame sami od seba
Bez chvíľky zaváhania
Inklinácii podľahnúť 
neskúsenému dvoreniu pleca

Obzri sa
Nechaj zálohu, že sa vrátiš
A ja ťa nechám odísť
Úplne v pohode
Bez príchute sentimentu na perách 
III.)
Ešte 874687398737 hodín
vravel si, čo ti zuby stačili
A budeš fakt šťastne
Pojedať Bon Pari 
Opierať sa do mojich plachiet
Žiť na doraz 
IV.)
Tak som šla dúfať
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KURACIE PORNO

Aké je to 
Vyvracať sa zo spoločnosti
v podobe pár veršov 
Načni ten pocit 
autentickosti
Obnaž ho až 
tam, kde sa
šnúrka červených tang 
zarýva do kosti
  A konečne ju dáš.

Keď sa svet vykláňa z okna
a život sa z chutí pustí
do valčíka na parapete
A
kuracie porno
sa škerí z plagátov 
  Dobrú chuť, druhovia!
Uvidíš svoju hlavu
napichnutú na vidlách dogmy

                       Proste na predaj

Budeš si želať 
Otvoriť oči 
a zomrieť
Do samého seba
Rozochveješ struny
  Možno sa vrátiš
S vymazanou pamäťou
A novým pohľadom 
čo odhalí
všetky krivky
Našich zrkadiel 

Vtedy si spomeň
Na obyčajné ranné honenie
A prsia s ryžou
                             Precitneš v sebe  a predsa kdesi vedľa
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ZVRATKY

Vzduch bol riedky a prázdny
vychádzal odvšadiaľ
s potrebou prieniku 
 prázdnota zbavovala sladkého nevedomia 

Chcela som sa baviť o politike 
o vnímavosti vecí
a pojebanej jazykovej kultúre

Zazipsoval si ma do pár viet
Že nemôžeš
Že na toto fakt nie si 
Dokonca ani na mieru anarchie 
vo vlastnom parlamente 
- na to nemáš. 

Normálne 
Som sa hanbila sama pred sebou
Ani neviem prečo
(S)prostosť 
Nevyslovených predsavzatí

 unikal si mi 

Ako vystresovaná nevesta 
Poháňaná (vlastnými) ukazovákmi 
Aj tak ťa všetci milujú 
 výnimka nepotvrdzuje pravidlo 

Tak si ma stiahni 
Tvárme sa, že sa poznáme 
na viac ako
17 centimetrov
              iba zvratky mávajú happy-endy
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ANGA!OVANÁ POEZIE: SOU"ADNICE POJMU

Největším pozitivem současné diskuse o angažované poezii je to, že je. Po letech dobrovolné tabuizace vztahu poezie a společnosti (kterou plas-
ticky popsal Miroslav Balaštík v knize Postgenerace) je to potěšující skutečnost. Diskuse probíhá v literárních časopisech, na veřejných debatách 
a na internetu s přestávkami od roku 2008 – stačila přinést vášně, nadšení, vize, obavy i nadávky. Nepřinesla však zatím to základní – kritickou 
analýzu pojmu, kterým diskutovaný jev označujeme. A to je potěšující už méně. Proto se zde pokusím ve stručnosti nalézt aktuální význam sousloví 
„angažovaná poezie“ v průniku jeho historických a teoretických souřadnic.

TEORETICKÁ OSA

Nejsnazší by bylo sáhnout po slovníku literárněvědných termínů a tam si najít heslo „angažovaná poezie“. To bohužel nejde. Především proto, že žád-
ný takový aktuální slovník v češtině nemáme. Z němčiny přeložený Lexikon teorie literatury a kultury (2006) takto „detailní“  pojmy bohužel nezahrnuje. 
Jedinou lexikogra.ckou útěchou nám tedy zůstává Slovník literární teorie (red. Štěpán Vlašín), jehož poslední reedice pochází z roku 1984. Rok vydání 
pochopitelně signalizuje, že jde o past, do níž neradno spadnout, ale budeme-li našlapovat obezřetně, mohou nám hesla tohoto slovníku přesto leccos 
říct. Přinejmenším pomohou pochopit postoj zkušených, kteří slyší-li dnes o angažované poezii, neubrání se posměšku či zlobě.

Zmíněný slovník obsahuje heslo „angažovanost literatury“, které přináší tuto de.nici: „v podstatě totéž co stranickost či tendenčnost literatury; vědo-
mý příklon tvůrce k určité ideologii a záměrná umělecká práce z jejího hlediska. Přes tuto příbuznost se stranickostí či tendenčností bývá pojem angažova-
nost odlišován a pociťován jako širší, volnější, někdy vágnější“. Nenechá přitom místo pro pochyby, že míněna je především „socialistická angažovanost“, 
která „znamená jak tendenci útoku proti všem antisocialistickým a antikomunistickým silám i tendenci oslavy revolučních sil, tak také tendenci upevnit 
tyto síly kritikou vlastních chyb a nedostatků“. Vyhledáme-li odkazované heslo „stranickost“, dozvíme se hned v úvodu, že podstatou stranickosti je 
angažovanost. Význam hesel je de.nován kruhem: angažovanost je stranickost, stranickost je angažovanost a stranickost je zároveň tendenčnost, ovšem 
taková, u které „nejde o vyjadřování idejí jakékoli třídy, ale třídy nejpokrokovější, předvoje všeho pracujícího lidu“. Významy uvedených termínů jsou 
vzájemně konvergentní, slučují se do matně načrtnutých hierarchických trsů. Pomocí těchto de.nic ve výsledku není možné zachytit sémantickou 
extenzi pojmu angažovaná literatura, jeho význam uniká k dalším pojmům a pluje pyramidální stavbou ideologizovaného pojmosloví, až se zcela 
rozplývá ve výšinách lidovosti  a  ideovosti.  Jedno je však zřejmé – angažovanost literatury byla v letech pozdní normalizace ztotožňována s její služebností 
a prosazováním, či jen potvrzováním jednoznačné ideje. Toto pojetí angažovanosti – jak zřetelně ukazují bibliogra.cké apendixy hesel – bylo výsledkem 
transferu myšlenek sovětských literárních vědců. O tom, že tento pojem byl v poválečném období promýšlen i v západoevropském bloku, nepadne 
ani zmínka. A důsledky tohoto jednostranného pojmoslovného importu sklízíme dodnes. 

V evropském měřítku Sověti rozhodně neměli na tento termín monopol. Dokládá to například článek Theodora W. Adorna „Angažo-
vanost“ z roku 1962, který byl v českém prostředí dostupný díky publikaci jeho překladu v časopise Divadlo v říjnu 1969. Před Adornem se pojmem 
angažované literatury zabýval zejména Jean-Paul Sartre –  na diskusi s jeho „tvrdým“ pojetím angažovanosti ostatně Adorno zmíněnou esej postavil. 



Ovšem i Sartre jednoznačně deklaroval, že v „zaangažovanej literatúre zaangažovanie v nijakom prípade nesmie potlačiť literatúru a naším úsilím musí 
byť slúžiť literatúre prílevom novej krvi, práve tak ako slúžiť kolektívu úsilím dať mu literatúru, ktorá mu vyhovuje“ (ze slovenského překladu „Manifestu 
revue Les Temps modernes“ (1948) vydaného v rámci knihy Štúdie o literatúre roku 1964). 

Diferencovanější vymezení pojmu angažovanost nabízí právě Adorno: „Angažované umělecké dílo ruší kouzlo projevu, jenž nechce nic, než tu být: 
dělá z něho pouhý fetiš, zbytečné hračkářství těch, kteří by rádi zaspali hrozící potopu; demaskuje ho jako nanejvýš politické apolitikum“. První opozicí, 
která vymezuje prostor angažovaného umění pro Adorna, je tedy opozice umění apatického, lhostejného k mimoumělecké skutečnosti, ostentativně 
apolitického. V zápětí zpřesňuje pojem angažovanosti  diferencí angažovanost X propaganda: „Je-li angažovanost myšlena politicky, zůstává jako taková 
politicky mnohoznačná, pokud se nezredukuje na propagandu, jejíž ohebnost se jakékoli angažovanosti subjektu vysmívá.“ Nutnou komponentou 
angažovanosti v umění je u Adorna tedy politická mnohoznačnost – a zde už nastává příkrý rozpor s vymezením, které jsme viděli u normalizačních 
teoretiků literatury. Má-li angažovaná poezie zůstat poezií, musí si zachovat politickou, řekl bych dokonce ideovou mnohoznačnost, 
neslužebnost. V opačném případě se scvrkne na propagandu a dostává se de facto za hranice umění, kde už není možné mluvit o poezii, ale snad jen 
o angažovaném psaní. „Teoreticky by bylo potřeba rozlišovat mezi angažovaností a tendencí. Angažovanému umění nejde v přesném slova smyslu 
o opatření, zákonodárné akty, praktické podněty, jež chtěla vyvolat starší tendenční díla v boji proti sy.lidě, soubojům, potratovým zákonům nebo proti 
polepšovnám. Angažovanost chce pracovat na postoji“ (s. 5). Třetí opozicí, kterou si Adorno pomáhá, je angažovanost X tendenčnost, která angažované 
umění vyvazuje ze služebnosti konkrétním utilitárním cílům. Klíčové je myslím pojetí angažovanosti jako práce na postoji. Aktuální angažované umění 
a poezie v adornovském pojetí si zachovává významovou dynamiku, nehotovost, neomezuje se na sdělování či nabízení hotového postoje, ale chce spolu 
se čtenářem pracovat na jeho vytváření, inspirovat či provokovat k němu.

Toto dynamické pojetí angažované literatury je ostatně přítomno i v novějších konceptech, které už mají příležitost z odstupu re7ektovat minu-
lost i přítomný potenciál tohoto druhu literatury a hledat jeho místo v posttotalitní literární situaci. Mám na mysli zejména sborník Engagierte 
Literatur in Wendezeiten (2003), v jehož úvodní stati Willi Huntemann a Kei Henrik Patri zdůrazňují, že angažovaná literatura – na rozdíl od propagan-
distického nebo agitačního básnění – chce zůstat literaturou a být jako literatura vnímána. Napětí, které angažovaná literatura v sobě nutně nese, vidí 
především v kombinaci mnohoznačnosti, kterou si musí esteticky autonomní text uchovat, a jednoznačnosti, k níž apelativní texty obsahující nějaké poli-
tické poselství nutně tíhnou. Varují zároveň před zjednodušujícím chápáním angažované literatury jako projevu „politické estetiky“, která angažovanost 
daného díla odvozuje od autora a jeho světového názoru (v nejhorších případech se pak literatura redukuje na beletrizovanou publicistiku). Přidávají 
se tak k názoru Nikolause Wegmanna, že angažovanost v literatuře musí ležet hlouběji než na rovině tématu a už vůbec nemůže být odvozována 
od doktríny, k níž se daný autor hlásí. Angažovanost díla musí vyplývat z jeho hloubkových sémantických a formálních struktur. Tolik Wegmann ve své 
stati „Engagierte Literatur? Zur Poetik des Klartextes“ z roku 1996.

Díky zmíněnému sborníku si lze také uvědomit prekérnost situace angažovaného literáta, která spočívá v tom, že je hráčem ve dvou odlišných dis-
kurzech: v literárním diskurzu a v diskurzu politicko-publicistickém. Tato dvojkolejnost z něj ve výsledku dělá toho, kdo politizuje literaturu. Jeho 
texty v sobě pak nutně nesou dvojí kódování – jsou součástí literatury a jako takové jsou re7ektovány literární kritikou, zároveň jsou ale (na základě spo-
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lečných témat) vnímány v kontextu publicistických a politických textů – přednostně těch, které zveřejnil sám autor inkriminovaného literárního textu. 
Neznamená to ale, že některý autor je angažovaný jen  tehdy, když jeho angažovanost je artikulována také mimoliterárně. Kritičnost vepsaná do struktury 
literárních textů je skutečně vyslovitelná také prostřednictvím textů mimoliterárních – ale  podstatný rozdíl spočívá v tom, že literární texty nelze zredu-
kovat na angažovanost nebo kritičnost, protože jsou ze své podstaty texty esteticky a významově komplexními. (Mluvil bych proto raději o aspektu 
angažovanosti v poezii než o angažované poezii jako hypoteticky čistém typu.) Angažovaná báseň může sdílet témata, jejichž re7exe je ve veřejném zájmu, 
ale může je také sama nastolovat a dávat prvotní podnět k jejich re7exi. 

Možnost de.novat angažovanou poezii výlučně na základě tematického zaměření k politicky citlivým námětům zpochybňuje také Dieter Lamping 
v knize „Wir leben in einer politischen  Welt.“ Lyrik und Politik seit 1945 (2008): „Nikoli pouze svým tématem, ale také interpretací některého tématu 
se může stát báseň politickou. Při de.nování angažované poezie je tedy třeba vedle aspektu tematického uplatňovat ještě druhý, alternativní aspekt: 
lyrika je politická buď svým tématem, nebo perspektivou, z níž dané téma nahlíží.“ Ale ani tento Lampingův de.niční rámec není pro uchopení pojmu 
angažovaná poezie dostatečný – což ostatně vyplývá i z toho, že autor nakonec na ucelenou de.nici termínu angažovaná poezie rezignuje a používá ho 
paralelně s poněkud významově užším pojmem politická lyrika. 

Nejen téma, nejen perspektiva nahlížení tématu, ale stejně tak (nebo spíš především) speci.cká významová aktivita formy nesmí chybět mezi 
konstitutivními rysy angažované poezie. Angažovaná báseň absorbuje aspekt angažovanosti hluboko do své struktury a zpětně ho předává transformova-
ný v umělecký znak re7ektující svoji jazykovou utvářenost, a právě jejím prostřednictvím realizující svůj kritický záměr. Tento imperativ dobré angažova-
né literatury precizně zformuloval Peter Bürger: „Angažované dílo se může zdařit jen tehdy, když se angažovanost stane jeho jednotícím principem, který 
ho určuje i po stránce formy. To se ovšem nestává často“ (1eorie der Avantgarde, 1974). Je mylné si myslet, že požadavkem angažovanosti vyzýváme 
k ústupu od umělecké náročnosti poezie. Právě naopak. Zřejmě jde o nejobtížnější nárok, s nímž se dnes kritika může k autorům obrátit.     

Význam pojmu angažovaná poezie v pojetí normalizačního slovníku a v pojetí adornovském stojí tedy ve značném rozporu. S vědomím historických 
okolností je snadno pochopitelné, že v českém prostředí zdomácnělo ono sovětské, ideové pojetí angažovanosti, které nelze odlišit od propagandy a které 
si ve svém povědomí nese jako jediné možné hned několik (literárních) generací. Proto Pavlu Janouškovi sloveso angažovat se nutně přivolává nějaké 
„pro něco“ nebo „proti něčemu“ (viz polemika s Janem Kubíčkem v Tvaru 2012/1), proto Pavel Novotný křičí „básník není svazák“ (Tvar 2012/3) 
a Božena Správcová mluví rovnou o ideologii angažovanosti a předpokládá, že angažovaná poezie spočívá ve sdělování aktuálně  palčivých společenských 
témat (Tvar 2012/1).

Pojem, který byl konstruován v podmínkách totalitní společnosti, nemohl ani získat jiné konotace – byl ideologicky z(de)formován i ve své morfo-
logické struktuře. Stejně znějící pojem, jehož de.nice se rodila v pluralitní, demokratické kultuře, žádné jednoznačné „pro“ nebo „proti“ nepotřebuje 
– nechává svobodný prostor pro konkretizaci, kterou musí uskutečnit až adresát angažovaného díla. Takovouto angažovanost stalinističtí nebo norma-
lizační teoretici pochopitelně nemohli potřebovat, a tak nám ji ve vědeckých textech ani ve školní výchově nenabídli. Česká poezie je konečně v situaci, 
kdy tento velmi potřebný pojem může rede.novat, přeznačit ho, resp. vrátit mu jeho významovou otevřenost, kterou měl ještě v meziválečném období.   
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HISTORICKÁ OSA

Ale od kdy má vlastně smysl mluvit o angažované poezii – ať už ve smyslu zúženém na propagaci idejí nebo ve smyslu širším, adornovském? 
Václav Černý ve stati „Stát a básník“ z roku 1946 vyzývá: „Nedejme se splést tím, že mnozí z básníků těch věků, od trobadorů k válkám štvoucích 
přes Ronsarda až k tomu Moliérovi, byli básníky politicky a společensky angažovanými, že se nebáli stranického zasazení bojovného, že rozdávali rány 
hlava nehlava: i tam, kde tak činili z přesvědčení osobního, dál se jejich boj vždy pod ochranou, ne-li už na rozkaz, mocného patronátu.“ I letmý 
pohled do dějin českého písemnictví tento Černého názor potvrzuje: autor Dalimilovy kroniky toto dílo vytvořil jako politicky angažovanou epickou 
báseň formulující postoj soudobé šlechty; stará spirituální poezie pochopitelně nepostrádá klerikální angažmá ať už ve prospěch určitého křesťanského 
ideálu (např. středověká legendistika) či určité strany v církevním sporu (např. husitské duchovní písně); barokní poezie si tuto služebnou pozici 
uchovává a v Bridelově skladbě Co Bůh? Člověk? vyzývá k „práci na postoji“ tak, aby velikášství a namyšlenost bylo vystřídáno křesťanskou pokorou 
a vědomím lidské nicotnosti.   

Václav Černý má nepochybně pravdu i v tvrzení, že „teprve osmnácté století přivádí na svět úplný typ tvůrčího intelektuála, jenž – popřípadě bez 
ochrany – troufá si srazit se jménem poznané pravdy s veřejnou mocí, a to ještě je Diderotovi pomocníkem lest a proslulost, Voltairovi proslulost 
a blízkost švýcarských hranic, za něž stačí odskočit a je v bezpečí, a Rousseau platí za otevřenou nezávislost osobního svědomí polovičním šílenstvím 
věčného štvance“. Tato proměna živená duchem osvícenství znamená snad konec apriorní služebnosti spisovatele vůči politické či církevní moci, 
ovšem neznamená ani v nejmenším konec společenské a politické angažovanosti poezie – zvlášť ne v českém prostředí. Konec osmnáctého století 
k nám přináší ideu, pro kterou stojí za to několika generacím básníků veřejně se angažovat – ideu národního obrození. Ta je explicitně i latentně 
přítomna v poezii po celé 19. století – nejsilněji (ovšem pro současníky pouze skrytě) v textech Rukopisů královédvorského a zelenohorského, jejichž 
angažovanost byla akcelerována mysti.kační strategií. Národní angažovanost byla normou poezie 19. století, vůči níž se esteticky autonomní díla 
prosazovala velmi pomalu (viz peripetie s kritickou recepcí Máchova Máje). V druhé polovině 19. století k národně mytologizujícímu angažmá 
přistupuje angažmá sociálně kritické – patrné třeba na Nerudově pojetí žánru balady, v němž namísto (erbenovského) porušení nadosobního řádu 
rozhýbává soukolí tragického osudu sociální skutečnost. Tato tendence vrcholí v politické lyrice Svatopluka Čecha, zejména ve sbírce Písně otroka 
(1895), která ve své době zarezonovala tak, že během necelého roku vyšla ve 24 vydáních. Politicky angažované verše jako bestseller, jehož další a další 
vydání si neobjednává nějaký mocenský hegemon, ale publikum! Dnes k neuvěření…

Ale to už se dostáváme na přelom 19. a 20. století, což je doba, kdy se rodí podmínky pro vznik angažované poezie v dnešním slova smyslu. 
Angažovaná poezie tehdy i dnes je totiž v prvé řadě opozicí literární – opozicí vůči programnímu uzavření básníka do věže ze slonoviny a poezie 
do bludného kruhu umění pro umění. Tyto vynálezy (jistě že ne českých) symbolistů a dekadentů vyvolaly poměrně brzy protiakci – vysmál se jim 
třeba František Gellner svým syrovým, bohémským gestem, jímž se ovšem zároveň angažoval proti povrchní morálce spořádaných měšťanů. Ještě 
pozoruhodnější jsou případy, kdy se z někdejšího dekadenta stal angažovaný zastánce národních práv nebo anarchistický bojovník proti kořistnic-
kému systému. Prvním míním pravicového konzervativce Viktora Dyka, druhým krajně levicového S. K. Neumanna – tvorbu obou jmenovaných 
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označovala meziválečná žurnalistika za angažovanou a pod pojem společenská angažovanost se tehdy vešlo i leccos z tvorby masarykovské klidné síly 
Karla Čapka. Není proto divu, že byl pojem angažovanost avantgardistům dvacátých a třicátých let málo – mluvili raději hned o poezii proletářské, 
socialistické, revoluční… Byli k ní provokováni  soudobou společenskou situací, ale i situací literatury, která není nepodobná té dnešní: „lartpourlar-
tistické umění vzdálilo se širokého komplexu obecenstva a nechtělo se k němu znát“ (Karel Teige: „Nové umění  proletářské“, 1922). Poezie se měla 
stát aktivní silou v procesu revoluční proměny světa, ale zároveň nesklouznout mezi „čítankové komunistické říkánky, které svou formovou impotencí 
a naivností daly nám vzpomenouti podobných tendenčních a diletantských povídaček vlasteneckých z dob obrození“.

S nástupem fašismu a počátkem druhé světové války se kontext angažované básnické tvorby pochopitelně zásadně změnil. Situace národního 
ohrožení inspirovala k uměleckému vyjadřování společensky angažovaných postojů i autory, kteří dosud inklinovali spíše k hermetickým polohám 
lyriky jako třeba Vladimír Holan, do jehož poezie pronikala během třicátých let konkrétní časová témata jen velmi pozvolna, zlom ovšem přinesl rok 
1938. Situace okupovaného státu, situace státu právě osvobozeného  od okupantů, ani situace nového státního teroru po roce 1948 neotvírala mož-
nost přirozeného rozvoje angažované poezie. Stavěla ji buď do pozice jednoznačného proti- (nacismu), nebo jásavého pro- (osvobození) – tím došlo 
de facto k historicky podmíněné redukci angažovanosti na tendenčnost. A nebo ji učinila o.ciálním požadavkem politicky řízené literatury, čímž 
popřela její smysl. Moderní angažovaná poezie nemůže vznikat na politickou objednávku, tak vzniká pouze její imitace, která s osobním zaujetím, 
vášní a skutečnou angažovaností tvůrce nemusí mít (a často nemá) nic společného. 

Ovšem paralelně s politicky služebnou poezií vznikala i díla autenticky angažovaná, která svojí uměleckou komplexností mohou být inspi-
rativní i dnes – mám na mysli zejména tvorbu Egona Bondyho a Iva Vodseďálka z 50. let. Trapná poezie a totální realismus stojí velmi blízko ideálu 
angažované tvorby, jak ho zformuloval Bürger – angažovanost se v této tvorbě zdaleka neomezuje na tematickou stránku děl, je skutečným jednotícím 
principem, který autorům dovoluje podrývat řeč a jazykovou manipulaci dobové propagandy a o.ciálního umění. A navíc obsahuje osvobozující 
dávku humoru a ironie, která význam textu relativizuje a vytváří prostor pro onu adornovskou práci na postoji. Bondy s Vodseďálkem pochopitelně 
nebyli jediní, komu se v poválečné české poezii dařilo smysluplně a umělecky hodnotně naplňovat princip angažované poezie – všichni ostatní ovšem 
spolu s nimi sdíleli omezený komunikační prostor ineditní literatury. S krátkou přestávkou v šedesátých letech, kdy mohl např. Vratislav E1enberger 
v knize Realita a poesie (1969) veřejně představit aktuální postoj soudobých surrealistů k otázce angažovanosti, resp. k otázce ideologických základů 
surrealistické tvorby, zejména pak iracionality, která je v jejich pojetí „kriticky angažovaná“. 

Monopol na užívání pojmu angažovaná poezie měla ovšem literatura v o.ciálním oběhu a využívala ho takovou měrou, že proskribovaní autoři, 
kteří svojí tvorbou naplňovali význam tohoto pojmu mnohem lépe a autentičtěji, nechtěli mít s označením angažovanost nic společného. Svědčí 
o tom například pasáž z halasovské stati „Poezie a politika“ Jindřicha Chalupeckého publikované roku 1985 v exilovém časopise Rozmluvy: „Umění 
přece vždy bylo nějakým způsobem ‚angažované‘, a pokud se dnes umělec brání tomu, je to leda proto, že se nechce přiznat k jiné ‚angažovanosti‘: 
je to jen maska, úkolem kritiky je demysti.kovat toto pojetí umělce.“ Ineditní a exilová kritika mohla při svých omezených možnostech  tento úkol 
těžko splnit. Není proto divu, že pojem angažovaná poezie byl na sklonku osmdesátých let jako vyprázdněný re7ektován už i v o.ciálně vydávaném 
literárním tisku: „Bylo by jako soli znovu potřeba termínů realismus, angažovanost, poezie všedního dne, společenská funkce literatury. Byly však 
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zprofanovány, nikdo by jim nevěřil, nikdo by nevěděl, o čem novém se chce mluvit.“ Tato slova napsal Zbyněk Vybíral v článku „Dvě mladé poezie 
české“, který otiskla Tvorba v červnu 1989.

Za několik měsíců bylo ale všechno jinak. Během překotných změn po pádu komunistického režimu v listopadu téhož roku nikoho ani nena-
padlo pokoušet se o rede.nici pojmu angažovaná poezie. Celá devadesátá léta byl tento pojem pro česká literární periodika tabu – při dotazu „angažo-
vanost“ bibliogra.cká databáze dostupná na http://isis.ucl.cas.cz „zaznamenává“ po roce 1989 pouze dlouhé mlčení, které končí až rokem 2008. 
(Čestnou výjimkou je rozhovor, který Tomáš Kafka, básník a tehdy též kulturní atašé v Německu, poskytl v roce 1994 deníku Lidová demokracie. 
Popsal nesrovnatelně vstřícnější naladění k angažované poezii, s nímž se setkává v německém kontextu a na adresu toho českého pronesl: „Trošku mi 
smrdí představa, že by právě dnes všichni básníci byli estetičtí a hermetičtí. Je tu potřeba najít jakousi míru.“) Většinový postoj k angažované poezii 
po roce 1989 je s ohledem na živou historickou zkušenost snadno pochopitelný – pojem „angažovanost“ do devadesátých let vstoupil jako bezobsažné 
(resp. naruby obrácené) slovo, které donedávna sloužilo zejména v amorální komunikační hře k efektivnímu dorozumění s o.ciálními strukturami, 
v jejichž moci bylo rozhodovat o vydání či nevydání díla.  

Básníci se tedy dobrovolně  rozhodli rezignovat na společenskou funkci své tvorby, což detailně analyzuje už v úvodu zmíněná Balaštíkova práce. 
Důsledkem mělo být osvobození se od jakýchkoli mimoliterárních úkolů a nároků. Takto dosažená svoboda má však paradoxní  povahu svobody 
uvnitř ghetta, do něhož se poezie zajímající se pouze o samu sebe musela nutně dostat. 

Neznamená to však, že by z poezie v devadesátých letech aspekt kritické angažovanosti vymizel úplně nebo byl výhradní doménou aktuální tvor-
by někdejších prorežimních básníků znechucených polistopadovými změnami (Miroslav Florian, Karel Sýs, Josef Jelen ad.).  Je například přítomen 
kontinuálně po celá devadesátá léta až do současnosti v mimořádně umělecky hodnotné poezii Lubora Kasala, u surrealistů mladších i starších nebo 
v tvorbě básníků bývalého undergroundu (sbírka Cizrna Víta Kremličky, básně Milana Kozelky ad.). Ocitl se však mimo horizont kritického a teore-
tického uvažování o současné poezii. A právě až s rokem 2008, v němž rovněž proběhla diskuse o krizi české literatury,  se začínají objevovat postoje 
osvobozené od povinné spokojenosti s možnostmi posttotalitní kultury  a generace, která tzv. reálný socialismus zažila pouze v nejútlejším dětství, 
se začíná ptát po tom, kam se poděl kontakt poezie a společnosti, poezie a politiky, poezie a sociální kritiky… 

PR#NIK

Kruhem se dostávám zase na začátek: Největším pozitivem současné diskuse o angažované poezii je to, že je. Zbývá se pokusit zahlédnout pojem 
angažovaná poezie v průniku teoretických a historických souřadnic, o jejichž načrtnutí jsem se pokusil. 

Předně je potřeba odpovědět na otázku, zda je vůbec poezie s angažovaností slučitelná. Jean-Paul Sartre v eseji „Co je literatura?“ (1948) odpovídá 
negativně, protože podle jeho názoru básníci jsou lidé, kteří se zdráhají jazyk používat. Ve světle novějších koncepcí angažované literatury (počínaje 
tou adornovskou) – jazyk si i v angažované poezii může zachovat svůj neinstrumentální, umělecký charakter. Angažovaná poezie se neredu-
kuje na sdělování idejí, ale inspiruje k jejich vytváření nebo k zaujímání postojů k sociálním skutečnostem, na které ukazuje. Ostatně už slovutný 
F. X. Šalda ve své stati „Několik myšlenek na thema básník a politika“ v roce 1933 říká: „Politiku není možno jen tak beze všeho vylučovat z poesie, 

KAREL PIORECK$28



jako z ní není možno vylučovat nic, co vzrušuje a vybuřuje lidi v životě. Každý kvas životní má právo znepokojit i poesii, každá vlna prudce a vášnivě 
vzedmutá má právo bít na bránu poesie a žádat o vstup. Ale ovšem: tento životný apel je příliš kalný, příliš vášnivý, příliš přírodní, příliš vnějškový. 
Nebude, aspoň u básníků velikých, připuštěn ve své brutálné vitalitě bez dlouhého procesu čistivého. Svody naturalismu životného jsou tu 
největší a jejich brutalitě musí čelit veliká organisační a krystalisační síla básníkova, která je vynese do vyšší roviny nazírací.“

Angažovaná poezie je v současnosti především jevem literárním – je něčím proti něčemu především v literárním kontextu. Je zároveň součástí 
nepřehlédnutelných pohybů v širších kontextech kulturních a sociálních motivovaných rostoucí nespokojeností a vedoucích k hledání systémových 
alternativ. O šíři těchto procesů a jejich extenzí do oblasti kultury dávají leccos tušit i projevy politické a sociální angažovanosti v populární kultuře, 
např. v tvorbě písničkáře Tomáše Kluse nebo skupiny Nightwork. Je to situace nikoli nepodobná situaci historických avantgard. 

Z teoretických i historických souvislostí vyplývá, že pojem angažovaná poezie v dějinách  byl a i nyní může být chápán ve dvojím smyslu. První 
varietu lze nazvat ideovou angažovaností, která předpokládá jasné zaujímání a sdělování  postojů či idejí pro a proti a pojmově splývá s propagandou 
či tendenčností. Druhou varietou je angažovanost kritická, která naopak si zachovává významovou dynamiku a uměleckými prostředky podrývá 
myšlenkové stereotypy a zejména mocensky manipulované způsoby řeči. 

Současné pojetí angažované poezie musí být projektováno s ohledem na postmoderní situaci kultury, v níž nadále vězíme. Angažovaná poezie 
jako propagace nějakého nového velkého příběhu změny má sotva šanci být akceptována publikem uvyklým na pocit svobody při výběru z plurality 
možností. Naděje angažované poezie v současnosti spočívá tedy v její kritické varietě. Tím ovšem nechci brát legitimitu příležitostnému ideovému 
básnění – jeho ideálním prostorem by byly stránky denního tisku, kde by se touto formou komentovalo aktuální  dění. Ale to je, jak víme, čirá utopie. 

Zbývá ještě otázka, zda by nebylo vhodnější najít nové, negativními konotacemi nezatížené označení a pojem „angažovaná poezie“ nechat spát. 
Byla by to předně škoda s ohledem na bohatou tradici, k níž se lze právě prostřednictvím tohoto pojmu hlásit a čerpat z ní inspiraci. Ale hlavně je 
už vcelku jasné, že tato otázka se vyřešila sama tím, kolik už bylo k tomuto tématu v poslední době napsáno – jazyk si už vybral. Označení 
angažovaná poezie je pozoruhodně životaschopné. Možná až příliš. Jeho četnost totiž předbíhá samu básnickou praxi, která by zhmotňovala 
jeho význam. Až se zdá, že současná diskuse o angažované poezii je kompenzačním mechanismem kolektivního literárního vědomí, které v sobě nese 
zátěž  nevyřešené obecnější otázky po vztahu literatury a politiky v posttotalitní společnosti. 

Aktuální diskuse o angažované poezii má v neposlední řadě svoji vysokou mravní hodnotu, jíž se dotýkají tato stále platná Adornova slova: „Větu 
o tom, že psát po Osvětimi lyriku je barbarství, nemohu zmírnit. Je tu negativně vysloven impuls, jenž oduševňuje angažované básnictví.“
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30 TEREZA REICHELOVÁ

1
sranda bude, až budem svobodný jako ptáci,
vidim ty golemy s holejma rukama
chceme právo na svobodu letět kam chcem
chceme právo na svobodu nebejt sežrán kočkou
chceme právo na svobodu nasrat na čí auťák
chceme právo na svobodu dobrovolně nelítat
chceme rovnoprávnost barev peří
chceme rovnoprávnost cifry nohou
máme holý křídla,
(cinkaj vokroužkovaný holubice)
2
STOPEM DO BRNA
cigaretu balim
gatě do kufru balim
jabka do štrúdlu balim
tady to balim
čáo agip-

beru si ounly plavky a bráníka
doufám, že ty taky
(dobře kecám, 
ještě pár vín za třicet káčé)

3
STOPEM DO PLZNĚ
na číslo 720588061
1S1 7305 (odeslat)
na číslo 737316383
4A6 2497 (odeslat)
takový je stopovat
v žaludku brebentí
motýli 17+17 je 34
z braníka do plzně
malej černej šutr
mámám ani muk.

4
Milí,
jděte do prdele
pardón
ale připadám si
jak prochcaný listí
5
topení v autobuse
je od mondriana
svět je takovej
jakej ho vidíš





TEREZA REICHELOVÁ

6
co si dáte do kafe?
kafe
smetanu? mlíko? cukr? koňak?
nic
stejně vám tam nechám místo na mlíko 
(kdyby něco)
nic
svět je přeplácanej.
7
většinu věcí  mám pocit –
klidně člověk vymyslí
ale to přeci neznamená
že .loso.e nepochází z úžasu.
8
MAGOR JIROUS 
22:03 sprejujeme zlatý hvězdy za Magora a Věrku na strop
         chodníky pro popy a stropy pro mrtvý

22:04 chci soutěžit s nebem kdo s koho
         „vidim hvězdy: Magorovy, mý, tvý –“ 
         „a víš, že něco jsou celý galaxie hvězd?“
         „– snad kdyby bylo víc hvězd na stropě, umřem líp.“

22:05 sprejujeme zlatě ještě hvězdu za nás
23:37 konečně – sama na Krči 
         brečim se spartkou a lístkem na Plastiky.

9
čekala jsem svítání ve čtvrt na pět
svítalo až mezi půlsedmou a sedmou
čím je zdůvodněna tato důvěra, 
že vnitřní nutnost logiky zaručuje 
realitu toho, myšleného právě mnou?

10
gůgl How to write poems
řekl mi hovno.

Přibližný počet výsledků: 87 100 000 (0,08 s) 

čtu Macua Bašó
děkuju jeho bohu
že je gůgl vůl
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11
tvou mantrou bude:
přeměň svou životní energii na zdroj investic
uč se: pro dobro intelektuálských mimiker
 pro dobro zodpovědných mimiker
 pro dobro mimiker rodičů poslušné slečny

přeměň svou životní energii na zdroj investic
buď přidrzlá: pro víc cool džob
  pro víc cool bóje
  pro víc cool frendy
pomáhej, nikdy nevíš, kdy budeš pomoc potřebovat.  

12
BÁSEŇ O TOM, JAKEJ BYCH BYLA 
KONCEPTUÁLNÍ UMĚLEC MÍT NA TO KOULE
vyběhla bych ven na ulici
 se společností spektáklu
 praštila přes palici
 každýho
 in gimur imus nocte et consumimur igni
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MICHAL #EBESTA

…
studená noc
jak prázdná smaltovaná vana
a ještě zdrženlivé
sny
tvé prsty vsazené
špičkami pod mou prsní kost
…
tichá noc 
řve v úžlabí mých spánků

útlými konci reality
upoutávaný k pelesti
útlými snopky duhy
v zápěstí přidržený

ne abych nezapomněl
ale že zapomenout nejde
…
neumět orat
těmahle rukama

zahálejícíma rukama jenom svůj obličej
ze tmy
za líce vyškubávat

pluh kterým jsem
uvázl jako lesknoucí se břit
v páteři tvého snění
neumět orat
těmahle krásnýma rukama
jenom tě k sobě obracet
k nezpůsobnému nadechnutí
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…
někdy a s někým
svá slova přibít na neznámá vrata
jen kousek pod vlasy

pod jedním deštníkem
budu si schválně přát
a pak se zase bojím –
někdy a s někým
do živého
…
počítám všechno
na prstech jedné ruky

v ústí tmy zaseknutá
pořád ta samá
nahatá návnada:
tvé oči vyjdou z léta
nakonec beze mne
jenom půl útraty
mi nikdy neodpustíš

…
nahoře na půdě
je horko z tajemství

náhle máš odvahu
že tě až napadne zabydlet matraci
s propadlou pravou tváří
protože
nahoře na půdě
vydechne z tebe touha
sirotčím strachem

to jenom dole
čekají s večeří
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VLADIMÍR STIBOR

OTČENÁŠ
Zařekl jsem se:
Ostrovy bude odlévat
z té nejlepší zvonoviny,
z kradených měděných drátů
z blízkého kamenolomu,
z prutů ryzího cínu,
z něhož mohly být šachové .gurky
nebo jen cínoví vojáčci
stojící vždy jen poblíž sebe,
aby si viděli do očí.
Zbytek jsem doplatil
ze svého platu saniťáka.
Jednoho pozdního odpoledne,
v němž slunce vstupovalo
do svých nosičů,
jsem si odnášel
bronzový zvon do mlhy
od mistra Manouška.
Bydlel pod náměstím,
kde kohouti spalovali půlnoc.
Na Zbraslavi
se mi narodily dvě děti,
jedna loď.

Z D R Ž E N Í

V.
Na bolest,
když mě držela za ruku,
si nikdy nezvykneš.
Ani kdybys ji uvedl
do síně slávy
a hrdlo jí ucpal
jak huse šiškami z otrub.
Ale babičku jsem měl rád.

VI.
Zeptají se tě,
kde jsi všude byl.
Na výzvědech,
na lidských planinách,
uvnitř
nebo jen na zápraží,
abys vyměnil v miskách vodu
a v noci se trochu bát,
že pod okny
nikdo nebude zpívat Zdrávas,
Zdrávas Máří Maria.
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Prodejci lístků a odpustků
nepřišli.
Nepřející si myslí:
Přitížilo se jim!

VII.
Je v tom jakási svůdnost,
provinění
a čárkovaný kód
na tvém stehně,
když jsem tě ovíval
příbojem
a sliboval koně
překračující val
z bramborové natě.

V té době můj táta umíral
a usmíval se.
Naklonil jsem se k němu
a políbil neoholenou tvář.
Nechtěl jsem,
aby mě viděl plakat.

VIII.
Pak jsem se rozpomněl:
Zakázal mi
používat všechna slova,
co neprojdou ústy
i ta chvástající se
místo toho,
aby nejznámějšímu shrbenci 
na hřbetě skalní morény
připravila snídani.
Drsný a neomalený,
zjizvený a s dlaněmi mozolů
nikdy neodmítl
vystupovat v dramatu.
Po schodech z mramoru,
z něhož se jednoho dne
vyklubou sochy.
Kdyby tak chudák Sisyfos
se toho dožil.
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„A VEC SA MÁ V%DY INAK“

ROZHOVOR ONDŘEJE BUDDEUSE S MICHALEM REHÚŠEM
Kdo je Michal Rehúš?
Ak by som chcel na tvoju otázku odpovedať korektne, musel by som vedieť, na ktorú časť identity s menom Michal Rehúš sa pýtaš. 
Kto je občan Michal Rehúš, kto je zamestnanec Michal Rehúš, kto je pacient Michal Rehúš, kto je telesný organizmus Michal Rehúš, 
kto je sociálno-kultúrny konštrukt Michal Rehúš atď.? Ale nebudem to komplikovať. Myslím, že pre účely tohto rozhovoru sa viem 
vynájsť. Pred podobnou otázkou, akú mi kladieš, som totiž stál, keď som uvažoval o tom, aké informácie uvediem do autorského 
pro.lu v mojej zbierke. Napokon som tam napísal nasledujúcu vetu: Michal Rehúš (1982) je redaktorom magazínu experimentálnej 
a nekonvenčnej tvorby Kloaka. Prečo práve tieto informácie? Načo je tam rok narodenia? Čo sa chce povedať tým redaktorom? Prečo 
tam nie sú iné údaje? Napríklad údaje o tom, kde pracujem, čo som vyštudoval, kde bývam, kde som sa narodil, v ktorých časopisoch 
som publikoval atď.? Nie sú tam preto, lebo si myslím, že pre recepciu mojej tvorby nie sú nevyhnutné. A tie ostatné sú? Prav-
dupovediac, nie sú. Tá jediná veta plní len marketingovú funkciu – jej úlohou je propagovať náš časopis, ktorý je dôležitejší 
a zaujímavejší ako rozličné osobné údaje. Ďalšie nepríjemné konzekvencie (ako napr. to, že označenie sa za redaktora môže vzbudzovať 
dojem, že legitimizujem svoju pozíciu autora a vytváram si akúsi autoritu) sú len nežiaducim a nezamýšľaným vedľajším produktom.
Kdo není Michal Rehúš? 
Michal Rehúš nie je to, čo je za hranicou množiny toho, čo je. Pre lepšiu predstavu pracujme s vymedzením Michala Rehúša, ako 
som ho uviedol v prvej odpovedi: Michal Rehúš (1982) je redaktorom magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka. 
Michal Rehúš potom nie je to, čo je mimo uvedenej charakteristiky. Michal Rehúš nie je človek narodený v roku 1526, 1843, 1962 
atď. Michal Rehúš nie je potápač, poľovník, politik, tanečník atď. Michal Rehúš nie je redaktorom časopisu Psí víno. Platí však toto 
pravidlo bez výnimky? Nie, pretože Michal Rehúš je aj to, čo nie je zahrnuté v prvotnej de.nícii. To dokazuje, že odpoveď na prvú 
otázku nie je komplexná. Znamená to však aj to, že nie je pravdivá?
Kdo byl Michal Rehúš? 
Dovolím si tvoju otázku mierne doplniť v intenciách mojich predchádzajúcich odpovedí, čím ju chcem obmedziť na sféru literárnych 
aktivít: kto bol Michal Rehúš predtým, ako sa stal redaktorom Kloaky? Od roku 2007 bol známy skôr pod nickom James Juy-
ce a svoje básne a kritiky publikoval na rozličných literárnych serveroch. To však nie je celkom správna odpoveď, pretože nevyjadruje 
len to, čím bol, ale aj to, čím je tak trochu dodnes. Skúsme to inak: Michal Rehúš bol študentom na vysokej škole, na ktorej v zimnom 
semestri 2004/2005 dobrovoľne navštevoval kurz postmoderná literatúra. Bol aj všeličím iným, ale je dosť možné, že uvedená sku-
točnosť pomerne výrazne predurčila jeho ďalší vzťah k literatúre.
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„A VEC SA MÁ V%DY INAK“

Jaký vztah měl Michal Rehúš k literatuře před docházkou do kurzu o postmoderní literatuře a jak by charakterizoval vztah, 
který si k ní utvořil po návštěvě kurzu o postmoderní literatuře? 
Vzťah Michala Rehúša k literatúre sa po absolvovaní kurzu o postmodernej literatúre začal problematizovať a komplikovať. Postupne 
vyhľadával texty, ktoré podvracali bežne zaužívané predstavy o literatúre, a našiel záľubu v literárnych výkonoch, ktoré predvádzali 
neschopnosť jazyka zachytiť realitu (nech už pod ňou máme na mysli čokoľvek), resp. ktoré poukazovali na jeho performatívny cha-
rakter. Tu niekde pramení jeho túžba po deštrukcii poézie, po jej karikovaní a zosmiešňovaní.
Myslí si Michal Rehúš, že jazyk dokáže/nedokáže zachytit realitu? Jakou realitu? 
Azda by bolo lepšie sa spýtať, či jestvuje dajaká realita mimo jazyka. Odhliadnuc od toho, každé úsilie vystihnúť čosi, čo niekto 
nazýva realitou, sa Michalovi Rehúšovi zdá oveľa zbytočnejšie a márnivejšie ako tendencia spochybňovať a nabúravať tieto pokusy, 
resp. poukazovať na iluzívny, prípadne tautologický charakter týchto pokusov. 
Producent literárního textu, který si „běžná východiska“ nekomplikuje, se tedy podle Rehúše ocitá v tautologii jako v labyrintu, 
z něhož není úniku? 
V labyrinte, z ktorého sa nedá uniknúť, sa nachádzajú všetci, vrátane autorov, ktorí sa usilujú o subverzívne písanie. 
Zjednodušene povedané, zatiaľ čo prvá skupina autorov podlieha ilúzii, že prostredníctvom poézie sa dá z labyrintu nájsť východ, 
druhá predvádza jeho slepé uličky a nepreniknuteľné múry.
Jaké iluzi podléhá podle Rehúše druhá zmiňovaná skupina, tedy ta, která se nepokouší najít cestu z labyrintu jazyka a poukazuje 
na jeho neproniknutelnost? 
V ideálnom prípade by nemala podliehať žiadnej ilúzii, jej stanovisko by malo byť deziluzívne. Ilúziou však môže byť spoliehanie 
sa na to, že jestvujú (umelecké) prostriedky, ktorými sa dá účinne napĺňať subverzívny a deziluzívny program.
Existuje tedy nějaká realita mimo jazyk? Jaká? Jaká ne? 
Realitu si konštruujeme a konceptualizujeme prostredníctvom vedomia, ktoré je úzko späté s jazykom. Je možné, že jestvujú 
stavy (a zda dosiahnuteľné napr. prostredníctvom meditácie), v ktorých je vedomie eliminované. Na tieto situácie sa však dá ťažko 
vztiahnuť náš pojem reality.
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Michal Rehúš vydal koncem loňského roku sbírku básnických textů Program dekomunikácie. Vstoupil tím de)nitivně do lite-
rární komunikace a do komunikace se čtenáři mimo internet. Proč vyšel Program v tradiční knižní formě? 
Aby mohol provokovať/zasiahnuť aj tú skupinu ľudí, ktorá sa k textom nedostala na internete. V tomto zmysle ide o rozšírenie bojového poľa.
Stejnojmenná báseň „Program dekomunikácie“ je jakýmsi návodem, jak se zbavit „funkčného jazyka“, a po jehož dodržení 
se „staneš dokonale dekomunikovaným/ dekomunikovanou“. Co si pod tím představit? 
Nie som zástancom toho, aby autor dával návody na čítanie svojich textov. Skúsim však ponúknuť niekoľko možností. Báseň 
s názvom „Program dekomunikácie“ je ready-made – ide o mierne upravené heslo o autizme (resp. o komunikačných problémoch 
autistických detí), ktoré som našiel na Wikipédii. Viacerí čitatelia a čitateľky si do tejto básne projektujú svoje vlastné prežívanie, kto-
ré má charakter rezignácie na komunikáciu. Tento text by však mohol byť aj reakciou na všeobecne akceptované tvrdenie, že lite-
rárne texty (a umenie vôbec) by mali byť komunikatívne, čím sa vlastne kladie požiadavka zrozumiteľnosti. Ja sa však pýtam: 
kto rozhoduje o tom, akým jazykom by sa malo komunikovať? Kto je arbitrom, ktorý stanovuje úroveň komunikatívnosti/zrozumi-
teľnosti textov? Na základe akých kritérií sa meria žiadaná komunikatívnosť? Na tieto otázky by mal odpovedať každý, kto operuje 
s požiadavkou komunikatívnosti textu. Som presvedčený, že démon komunikatívnosti patrí v umení medzi tých najnebezpečnejších, 
pretože konečnou normou pre posudzovanie komunikatívnosti textov sa stáva intelektuálna a jazyková obmedzenosť arbitra.
„Démon komunikativnosti...“ – to zní! Ale neukazuje se tu nakonec snaha Michala Rehúše vymanit sebe (a čtenáře Programu 
dekomunikácie) z alespoň trojího tlaku – tlaku aktuální literární normy; tlaku představ „čtenářů Poesie“ či podobných zájmo-
vých kroužků o tom, jak má vypadat správná báseň; tlaku překomunikované epochy? Není to pokus vytvořit (si) svobodný 
prostor? Sféru, kde komunikace utichá?   
Áno, myslím si, že úsilie vytvoriť slobodný priestor, resp. oslobodiť tvorbu od rozličných brzdiacich kultúrnych a komunikačných 
nánosov je to, o čo by mi mohlo ísť. V takomto prípade skutočne môže komunikácia ustať, v danej chvíli totiž nejestvuje nikto, kto 
by konkrétnemu dielu/jazyku rozumel. Nemožno však vylúčiť možnosť, že sa časom nájde niekto, kto dielu porozumie, kto 
s ním začne komunikovať. Práve táto postupnosť má pre mňa ako-tak zmysel. Okolie/komunita/verejnosť by nemali tlačiť autora 
do jestvujúceho jazyka a rozličných umeleckých noriem, ale očakávať a vyhľadávať diela, ktoré sú pre konkrétny kultúrny kontext 
nezrozumiteľné a nemožné. Tie totiž upozorňujú na to, že vec sa má inak. A vec sa má vždy inak.
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+ 4 BÁSNĚ

NÁVOD NA POUŽITIE SAMOVRAŽDY
Usmrtením svojej telesnej schránky sledujte
politické sociálne a kultúrne ciele

Tomuto zreteľu prispôsobte
aj formu jeho vykonania

Odporúčané sú predovšetkým
sebaupálenie a dokonaná hladovka

Odporúčané sú aj iné spôsoby

Dbajte aby vaším činom nebola
poškodená druhá osoba

Alebo tretia

Rovnako opovrhnutiahodné je čisto osobné
zneužitie samovraždy na uľavenie si

Každý takýto skutok odsúďte
viditeľným prejavom

Najlepšie samovraždou

SED
Naplno oddať sa sedu
vyhliadnuť si sedadlo
a na ňom profesionálny život
aj voľný čas

Nepripisovať sedeniu žiadne dodatočné významy
nevyvíjať nijaké súbežné činnosti
sedieť bezúčelne

Sedieť s jediným účelom:
sedieť

Božechráň čokoľvek vysedieť!

Aj počas chôdze sedieť
sedieť vo všetkých fázach spánkového cyklu

Nevstať
Neľahnúť si

Celým telom
celou dušou zotrvávať v sede
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DEPROJEKTUJ SI MA, LÁSKA
Ak ťa guľovitý orgán zraku uložený v hlave
nachádzajúci sa na opačnej strane ako srdce
zvádza na projekciu
lúpaním ho vyber
a hodením sa ho zbav

Ak ťa časť hornej končatiny od zápästia s prstami
nachádzajúca sa na opačnej strane ako srdce
zvádza na projekciu
ťatím ju oddeľ
a hodením sa jej zbav

Lebo ti prináša väčší úžitok
aby zahynula jedna tvoja pohyblivá časť tela
než aby celý tvoj organizmus ovládla projekcia

PROGRAM DEKOMUNIKÁCIE
(1)
Bľabotať monotónne alebo bľabotanie nevyužívať na 

komunikačné účely
Nereagovať na meno alebo na hlasy rodičov
Nedokázať si z množiny podnetov vybrať tie ktoré sú

    relevantné
Neakceptovať že hlasy rodičov sú dôležitejšie ako ruchy 

prostredia

(2)
Osvojiť si niekoľko špeci.ckých slov napríklad hasiči 

záchranka
Po určitej dobe ich prestať používať
Zbaviť sa funkčného jazyka
(3)
Na otázku odpovedať zopakovaním otázky
Na otázku Máš hlad? odpovedať Máš hlad
Opakovať vlastné alebo cudzie vety bez zrejmého 

dôvodu
(4)
Mechanicky si spájať jednotlivé slová s významom
Slovo pláž si spájať s výletom na pláž
Byť zmätený ak matka použije slovo pláž v odlišnom 

kontexte
(5)
Mať problémy s využívaním zámen
Domnievať sa že ty sa vždy vzťahuje k vlastnej osobe
Začať sám seba nazývať ty
Zámeno ja používať vo význame ty
(6)
Vtedy sa staneš dokonale dekomunikovaným/dekomu-
nikovanou
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MILOSLAV KELTNER

LUCIE KV 2

Natáhla kouř. 
Stíny hořícího tabáku ve tváři. 

Ze svýho těla koncentrák. 
Komory srdce – komory plný plynu, kouře a citu.  
Ostnatý dráty z chlastu a sexu. 

Trestat sebe sama vagínou.
Otupět, říkala. 

Už jen ty jizvy na rukou chyběly.
Ale co já vim, nebylo tam moc dobrý světlo.

O KRÁSE KV 24

Oblékla by sis klidně tu uniformu naruby,
ale tak nějak bys prostě vypadla z role, 
a to se ti nechce.
Já tě chápu, taky to nechci.
Neni nic hezčího na světě,
než když ze sebe děláš něco, 
čím nejsi. 

SKLENIČKY KV 4

Zacinkaly skleničky.
Co vlastně dneska uvařim? 
Zacinkaly skleničky.
Asi bych tu měla uklidit.
Zacinkaly skleničky. 
A vysát by to tady potřebovalo.
Zacinkaly skleničky. 
A zhubnout bych měla. 
Zacinkaly skleničky.
Sakra, je mi zima. 
Zacinkaly skleničky. 
Dřevo fakt studí. 
Zacinkaly skleničky. 
Vymalovat by to tady chtělo.
Zacinkaly skleničky.
Od čeho jsou na stropě ty šmouhy? 
Zacinkaly skleničky.
Zacinkaly skleničky. 
Nechápu, co vidí na sexu v kuchyni.
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HEZKEJ VEČER KV 20 

Musel jsem ven.

Pil jsem,
smála se,
šli jsme k ní.

Líbala mě,
dotýkala se mě,
vzdychala,
voněla.

A já chtěl,
aby každej nehet,
co mi přejel po zádech,
aby dech, co jsem slyšel ve tmě, 
aby ty sliny, co mi zůstaly na krku,
aby to teplo, co sálalo do prostoru, 
aby tohle všechno zase, aspoň na chvíli,
patřilo někomu jinýmu.

KV 22

Parfém teče ulicema.
I kdybych si měl snad urvat ruku,
stejně bych dneska mával.
Všude se smějou lidi.
Maji v sobě čerstvý jizvy
vidim z dálky každej steh.  
Všechno se to mísí.

Dneska je krása nade vše!
Řekla mi to holka, 
co se nechá mlátit, 
protože je zamilovaná.
Někam odběhla do davu,
neni čas.

Po chodníku se rozlil předpoklad krve.
Nikoho to nezajímá.
Na nebi totiž krouží ptáci,
za chvíli dosednou!
Zpoza rohu zní klavír,
krátký úsečný tóny,
jako by se někam chvátalo,
i když stejně neni kam.
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Polít to tak všechno kolem  benzínem
a zapálit.
Koukat se, jak všichni tak trochu nechápou
a hodně křičí.
Snad by to vyplašilo i ty ptáky. 

Ale tohle ty nechceš.
Dívám se na tebe přes sklo v metru,
chtěl bych ti o tom všem říct,
jenže ty o to asi nestojíš.
Neznáš mě, 
já neznám tebe,
ale líbíš se mi.
A pak že se člověk nedokáže zamilovat.

Chtěl bych tě hladit 
a všechno ti říct.

Ty ulice fakt jsou 
a ty lidi hoří a řvou, 

jenže ve mně
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UKOLÉBAVKA
Paní ve výtahu Mlékárny zase plete svetřík,
čepičku nebo rukavice ze surové vlny,
které budou škrábat jemnou dětskou kůži,
ale stejně ji zachrání před smrtí v nevytopeném stanu,
před otravou kysličníkem uhelnatým,
kterou způsobil improvizovaný ohřívač,
tak to řekla hezká teta v televizi,
s hezkým účesem a zářícíma očima,
která své dítě večer přikrývá prošívanou dekou
s obrázky medvídků,
spi, moje milá,
dnes v noci ti nemůžu zazpívat ukolébavku,
protože ta příjemná teta z přístroje, který škodí svým 

zářením,
vybírá peníze na děti nemocné rakovinou,
dnes už dívky nechodí pro vodu na horské pastviny,
spi, moje milá,
dnes v noci ti nemůžu zazpívat ukolébavku,
protože v televizi byla ještě jedna teta,
která taky vybírá peníze, pod záminkou, že jsou pro 

nemocné děti,
spi, milá moje,
dnes v noci ti nemůžu zazpívat ukolébavku,
protože dívky dnes už opravdu nechodí pro vodu na 

horské pastviny,
a pro zlou macechu nemelou boží mlýny, 

dobrým vílám došla pozitivní energie
a léčitelé jsou na dovolených,
spi, moje milá,
dnes v noci ti nemůžu zazpívat ukolébavku,
protože dívky dnes už doopravdy nechodí pro vodu na 

horské pastviny,
tam udělali útočiště pro nemocné víly.

ZASE JSEM ZTRATIL BÁSEŇ

Nikde není.
Stále se mi to stává,
ztrácím je v dopravní zácpě,
během sprchování, nudných debat,
na cestách.
Podíval jsem se pod překlady,
které nonšalantně leží na přebalovacím stole
s medvídky a srdíčky,
prohledal jsem všechny přihrádky v aktovce,
prohlédl jsem i ten nejmenší lístek,
podací lístky,
účtenky, seznamy nákupů,
účtenky z čerpacích stanic i parkovišť,
ověřil jsem každý, i ten nejmenší lísteček papíru,
na který může básník napsat báseň.
Z batohu jsem vytřepal celý obsah.
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Zase nic. Ve mně nic. Na papíru nic.
Ani Průzkumník na počítači mi nemůže pomoct.
Výsledky vyhledávání: 0
Poslední možnost je dětská postýlka,
která už je déle než týden opuštěná,
když se nad ni skloním,
hned se ozve Sedmikráska a Petrklíč:
„Není tady nic, kromě drobků, které nikdy neuklidíš,
když každé ráno krmíš chlebem své dítě, jako by bylo

 holub.
Ať tě ani nenapadne, abys nevinně obvinil Fialku,
která s tvým dítětem odletěla letadlem nejmíň tisíííc 

kilometrů daleko!
Napadlo tě vůbec, jaké to bude tehdy, až jí budeš číst 

Malého prince?
A čteš vůbec denní tisk?
Tři děti našli v mrazicím pultu!
Za vraždu sedmi novorozeňat patnáctiletý trest odnětí 

svobody!
A ty obviníš Fialku, že ti ukradla báseň, jestli jsi ji 

vůbec napsal,
tak jako tak si stále jen něco vymýšlíš.“
K těm malým ničemnicím se otočím zády a přistoupím 
k oknu.

Paní ze sousedního paneláku se místo s vnučkou pro-
chází se psem,
domovník svědomitě třídí naše odpadky,
holubi čekají na moji dceru,
bude třeba se vzchopit,
vyčistit ucpaný odtok,
dát do slov pocit samoty,
opravit židli,
pouvažovat,
vyměnit žárovku,
napsat báseň.

PAŘÍŽ

Staří šansoniéři už řadu let klidně odpočívají dva metry               
pod zemí.

Číňané mají už dost vaření po celém světě, vzali si štětce 
do rukou a se svými spolutrpiteli

vyhnali Dalího do malého zapadlého muzea na 
Montmartru.

Unavené přítelkyně noci z Pigalle v lodičkách na stole 
svou lásku 

prodávají doma v ložnici přes internet.
Bohémy vyhnali nadějní turisti s průvodcem Lonely 
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Planet místo pravé knihy v ruce.
Mona Lisa ještě stále vytváří dlouhé fronty,
v Pompidou na štěstí nepotřebuješ speciální měkkou 

obuv. 
Ei1elovu věž zakrývají drobné hvězdičky, které 

doprovází nadšený pískot,
také Galleries La Fayette podlehly globalizaci.
Bohémství v tom horším slova smyslu se přestěhovalo 
do zanedbaného hotelu blízko Ei1elovy věže,
kde v klaustrofobním pokoji poslouchám 
sténání prodavaček lásky, dovezených z východu,
a demolování dveří od výtahu, do kterých se 

pravděpodobně netre.li 
nespokojení pasáci nebo zákazníci,
policii ať zavolá recepční,
který mě na základě cestovního pasu
zařadil do skupiny občanů třetího světa
a o kterém bych řekl,
že mě při příchodu do hotelu zanesl do počítače jako 

hosta,
který musí platit v hotovosti,
přes hlavu si přetáhnu přikrývku
a do uší si přivolám Edith Piaf

a její Sous le ciel de Paris,
ale, čí je vlastně ta Paříž?

NOS HABEBIT HUMUS

Protože Myslitel navždy odletěl do nebe,
a tak se ptáme, co je nepřátelštější,
cynismus, nebo globalismus,
otravný smích, nebo přátelský oheň,
sarkasmus, nebo prodej dětských jater,
srdcí nebo nějakého jiného orgánu,
je to jen otázka rétorická,
šibeničním humorem bojuju,
abych se neoběsil,
když mě v městském autobuse pozvrací vegetarián,
protože viděl státní propagandu na pojídání červeného 

masa,
když mě během zkoušení oblečení v kabině
kontroluje vesmírný teleskop,
když osmého března místo Venušiných kuliček
manželce znova a znova přináším červené květiny,
když se účastním boje proti obchodu s bílým masem,
aniž bych se hned zamyslel,
jestli možná zneužití těl s tmavou pletí nebo jakkoli 

jinak
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barevných 
se opravdu vůbec nepočítají,
nebo když mě úplně brzy ráno teletext přesvědčuje,
že jsem se probudil do toho nejdepresivnějšího dne     

v roce.
Když ráno po přečteném parte,
které jsem nechtěně umastil teplým sendvičem,
holicím strojkem kloužu po vráskách od smíchu,
a o senzibilitě svědčí pouze kruhy pod očima,
které bych mohl zakrýt jedním z mnoha krémů na 

poličce,
a tak bych se stal tím nejžádanějším metrosexuálem,
pomyslím si, že jsem kvůli lesku elegantních šatů 

a uslzeným očím posesivních matek
píseň Gaudeamus igitur od maturitního plesu až 

dodnes nepřeložil celou.
Obličej je odvážný,
ale střeva záludně pletou gordický uzel a sténají:
Budeme patřit zemi, budeme patřit zemi…

DEPRESE
Jak nemám být zničený,
když musím jako muž středních let čekat,
než mi dozrají verše,

zatímco svět je čím dál tím víc vědecko-fantastický.
Jsem tak otupělý,
že ani vibrace mobilního telefonu v kapse od kalhot už    

necítím.
Bedna, která jediným stisknutím tlačítka
může být určena také pro zábavu,
jako hyena vysílá pohřeb prezidenta státu.
Sledovanost narůstá, když zblízka ukážou v neštěstí
zuhelnatělá těla,
přístroje na měření sledovanosti úplně zešílí,
když kamera zachytí zničené obličeje jeho ženy a dětí.
V jiné zemi pohřbilo zemětřesení tři tisíce lidí. 
Podle své důležitosti se oběti války umístí teprve na 

třetím místě.
Počítačová zrůda se škrábe na hlavě.
Jestli nás dva zachrání vegetariánství před ptačí 

chřipkou,
sexuální abstinence před AIDS 
a zápecnictví před nákazou SARS,
nevyhneme se totalitě.
Elektronickou poštou dostanu zprávu,
doufám, že nenakaženou virem,
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že země zaslíbená
zavedla embargo na dovoz literatury z tzv. 

nedemokratických států.
Mám si začít zvětšovat svou svalovou hmotu ve .tness 

centrech?
Mám se stát Super, Action nebo Spider manem,
a ty jsi připravena stát se mou Xenou,
abychom spolu zachránili svět?
A hodí se to k básníkovi?
Kolik vnější vhodnosti vyžaduje nevhodný svět!
Nevím, jestli se mám vzdát,
vyjít na blízkou horu
pozorovat čerstvě napadaný sníh
nebo mám raději přepnout kanál,
proto jsem dnes
tak strašně depresivní.

IN MEMORIAM – BÁSNÍKOVI NIKDY
    Danemu Zajcovi
Právě na mé narozeniny odešlo Tvé tělo z tohoto světa.
Ve chvíli, kdy mě, jak se to v takový den často stává, 
skoro celého zaplavily chmury,
oznámil mi přítel, že na internetových stránkách informují 
o Tvé smrti 

a v srdci Balkánu jsme tě zalili makedonskou rakijí.
Několik hodin jsme pili na Tebe,
jen pouhých deset kilometrů od městečka,
kde Ti nikdy jako chomout nenavlékli zlatý věnec.
Dnes se jich však na Tebe asi určitě sesypalo tolik,
že sis něco takového nepředstavoval ani ve snu.
Čtyři dny jsem mlčel s myšlenkou na Tvé 

zmrtvýchvstání.
Když dnes obracím stránky novin,
začne to pořádně páchnout koncem světa,
který však vůbec není biblický, 
je mnohem prohnanější a podlejší.
Sbohem, rajský zpěve ptáků.
Teď vím, proč jsem odedávna chtěl obracet labutě v 

troubě.
Moje moudrá teta už dávno zavírala slepice do 

kurníku,
už hodně let před mimořádnými veterinárními 

opatřeními 
jen proto, aby nezneuctily vyasfaltovaný vesnický dvůr.
Když se přes stránky, které si mezi sebou dělí kultura  

a televizní program,
dostanu k úmrtním oznámením, ani tentokrát nic 
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zvláštního,
jedny trochu větší, druhé menší, všechny se společným 

jmenovatelem – suchopárností.
Začnu si prozpěvovat francouzský šanson Quand il lest 

mort le poète
a hned vím, že mi celý den zůstane v hlavě,
i když jsem malá částečka tohoto světa, která nebude 
plakat.
Na pietním aktu nebudu, Dane,
protože básník neumře nikdy…

KŘÍŽE A SOUŽENÍ
Zase mě začalo bolet v kříži.
Nic zvláštního, vždyť už víc než čtyřicet let šlapu 

 po téhle zemi.
Úplně bez rouhání pomyslím na Ježíše.
Jsem sám se svou bolestí.
Zarmoucená matka s mou dcerou si máčejí nohy 

v bazénu u moře.
Jsem trpící syn a zarmoucený otec.
Při každém pohybu mě zabolí ta os sacrum,
kde leží kundalini.
Dálkový ovladač je na dosah ruky, blíž než knihovna.
Stačí jen jeden pohyb. 

Protože opravdu nesnesu žádnou bolest,
není rozhodnutí těžké.
Stisknutím tlačítek se projdu po světě,
stanu se tím pravým světoobčanem.
Večery poezie v makedonské Struze oslavily 
abrahámoviny,
jen oslava, po kříži ani stopy.
Zástupci vlády, představitelé města a organizátoři
kážou o míru.
Vědouce, že na začátku bylo slovo,
vezmou si ho bezcitně také na konci.
Těžký pach kovu,
kterým nasákly mé ruce během jízdy vlakem,
mi v paměti vyvolá kasárenské stojany na automatické 

pušky.
Když básníci na mostě poslušně čekají,
až přečtou svoji báseň,
já očekávám, že zahlédnu bílé holuby.
Vedoucí organizátoři v nadšení hledí směrem k nebi,
ale nevidí laureáta W. H. Audena,
který s andělskými křídly krouží po nebi a šeptá:
„A boží slovo se stalo tělem“,
stejně tak nevidí, jak mizí moje bolest.
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ŘEKNI ANO FIRMĚ A KOLEGŮM

tedy ano říkám jsem naprosto nekriticky pro 
zvýraznění

jména .rmy nenáleží mi na něco poukazovat 
ale helikoptéry co mají zachraňovat spolupracovníky
by měly přistávat hlavně neslyšně

tak inženýre van Haskoningu
vysvětlete jak to vyřešíte
nejlíp infantilním you-tube .lmem

tedy ano říkám commitmentu k euru
a ne vlažně ale kdyby to šlo
měl bych starou měnu zas rád zpátky

tedy ano říkám kolegům
ano smradlavým kolegům
ano smradlavým kolegům v autobusu
ano smradlavým kolegům na narozeninách a svatbách
pořídil jsem si deodorant který ani při euru není drahý

tedy ano říkám premiérovi
napumpuj prachy ale v řecku
s pevnými smlouvami a řádnou průhledností
takže neporovnávat gyros s tzatziki
a nejlíp bez česneku kvůli kolegům

POTŘEBA TANKŮ A KONÍ

potřebuješ tanky pro každý myslitelný scénář
potřebuješ multifunkční tanky budoucnost je nejistá
potřebuješ multifunkční tanky pro každý myslitelný náboj
potřebuješ tanky na vzrůstající neklid
potřebuješ tanky hřmí je tady hlášení

potřebuješ koně abys byl pohnutý k slzám
potřebuješ koně aby sis podrobil německo
potřebuješ koně abys mohl psát historii
potřebuješ koně abys v ní nepadl
potřebuješ koně abys mohl žít ze sportu

potřebuješ měnu která není pod tlakem
potřebuješ měnu abys koupil seno
potřebuješ měnu abys koupil střelný prach
do lásky a války se vkládá všechno a zítra zvoní telefon
tanky se kupují koně se prodávají
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ŽÁDNÝ HARPUNISTA

sám jsem nikdy ve službě nebyl
uznán schopným navzdory svým nohám
ne doleva ne doprava ale O O O
dvě chlupaté chůdy světového formátu v ponožkách
hrdinství které ze sebe blázny udělat nedají
a které prostě slouží jak nejlíp umí

žádný pevný základ pro ochranu této země
raději čtu v posteli knížky o hrdinech –
Martinu Lutheru Kingovi, Ježíši Kristu, Lvu Trotském –
než abych si sám špinil boty bahnem
mým oblíbencem je Achab dej mi námořnický krok
vytáhni Moby Dicka nejlíp
přes levou palubu kde mám harpunu

při hodnocení jsem byl v poslední skupině branců
řád harpunistů už neexistoval

TAK POVĚZ NĚJAKÝ PŘÍBĚH

povím vám 
o svém strachu a osamělosti
co jdou ruku v ruce s mým pitím
povím vám
jak nuda, nicotnost a pomíjivost
znovu pokaždé sepisují mou budoucnost
povím vám
o svých klišé, šílenství a problémech
až z toho pláčem zestárnete a zošklivíte
povím vám
nebo vám rovnou ukážu
svýho ptáka?

IKS EFEKT ŽÁDNÁ REKLAMA

jsou lidé kteří vztyčí vlajku označí hranice
roztáhnou paže řeknou tohle je moje použijte ostré 

náboje

jsou lidé kteří nastoupí do školního autobusu
opásaní dynamitem protože v písmu stojí že věci jsou
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nečisté zlé míň než prasata ve slíbeném životě po smrti
na ně čeká sedmdesát dva panen zkuste to
i když to poslední je z aramejštiny špatně přeloženo
má to být sedmdesát dva rozinek – taky hezké ale jinak

jsou lidé kteří jiné lidi svléknou
nakupí na sebe a se vztyčeným palcem
se vedle nich nechají fotografovat

všichni jsou dospělí možná že zítra taky budu
pro teď mám tajný kámen stínohru
pokřivené zrcadlo pro svět
a pokřivený odraz sám sebe který si hýčkám 

biologický mutant mých rodičů
s vnější adamantinovou kostrou mě hladí 
a letmo se dotýká našlehanými slinami pod mou lebkou
mlčím nevím nic o své minulosti svých prapředcích
potuluj se hledej trhej jako stepní vlk a breč belo breč
pro naše lunaděti kvůli všemu co mohlo být

tenkrát v restauraci jsem tak zjihl
když jsi chtěla kuře k omáčce tandoori

dospělí s nožem a vidličkou dospělí pozor dávat
nejdřív doleva lunatiku pak doprava ale rakovina
přišla zevnitř dospělí ksicht domýt

všechny vzpomínky musí k zapsání  to je to jediné co zbývá

jak jsi napůl divoká (ve spodním prádle) napůl tancovala kolem 
ohně (čarodějnický kotel)

a já jsem celou noc cítil popel ze tvých neskutečných vlasů

láska dospělých není nemožná láska
láska dospělých není bouřlivá láska

letní žně žádné moře hořkosti
chtěné dítě chtěný miláček

prozatímní výsledek sumy mého života prázdná postel

vyškrábej x na mé hrudi ten iks efekt u mě znamená starého 
pomateného muže
ten zabral místo určené pro štěstí
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ODPŘÍSÁHNOUT HOLOU PRAVDU

I dreamed about you, baby.
It was just the other night.

Most of you was naked
Ah but some of you was light.

Leonard Cohen
ležíš napůl nahá vím to vidím to
tvoje prsa tvoje podpaží tvé břicho s pupíkem
tvůj nahý úsměv tvůj nahý pohled

dokážu to vysnít a taky to často dělám 

jednou to bylo všechno pro mě a pro mě jen 
teď ničím to není už to pro mě ničím není

ta touha jak ses dívala když jsem do tebe vniknul pot 
uspokojení pak

naprosto nevím co tenhle den přinese
při snídani mi éčka víří v jogurtovém drinku 
kávové sedliny zpívají tohle odpoledne symfonii Stali

nových varhan

on kterého neznám on je pro tebe taky ještě cizí on leží 
vedle tebe vím to 

už to nebude dlouho trvat než na tebe vleze vím to on 
ne já

DOBRÉ PRÁDLO ŠPATNÉ PRÁDLO

v den prvního vánočního svátku vypadá život ještě osamě-
lejší

nejprve jsem  kouřil dýmku teď stačí pár skleniček 
vína posadím se pak před pračku na stoličku v kuchyni

ššššttt lež potichu
chtěl bych ti napsat báseň
o tom jak nesmírně jak šíleně
prudké jsou všechny moje city k tobě

včera chtěla osuška stát při malém ručníku jak udeřily 
těžké

časy otázkou bylo jestli ji malý ručník chtěl po svém 
boku potom co všechno

se stalo moje džíny daly svým typickým způsobem 
sbohem mé

7eecové mikině když se moje boxerky ptaly proč se  žínky 
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chovají tak divně
k zatoulané ponožce navrhují snad žínky zahrát si twister

ty stejně tu báseň nebudeš nikdy číst
tak jsem ji teda nenapsal      rovnoměrně husté mléko
jen zůstaň klidně ležet zkusím to ze         ze zatáčky     ze
vrubně vysvětlit ale stejně se znovu beznadějně zamotám do 

svých vlastních vět

dnes křičí osuška na malý ručník lez můj takzvaný syne
lez žínky mumlají že na jídelním lístku nestojí nic    

dobrého a
moje džíny odsekávají tak se musíte líp koukat nabídka 

pro děti
je vzadu moje boxerky sborově křičí že tady bude pořád
líp neměli bychom pro dámy nechat přinést láhev 

růžového a moji 7eecovou
mikinu vzrušuje přehoz s obrázky velkých psů

tvoje matka dneska volala ale řekl jsem že na tebe leze 
chřipka

říkal jsem si co na tom když ten nesmírný žal ještě na čas 
odložíme

ty city vysvětlíme někdy jindy
času máme dost teď když ty úplně

když nadejde sušení odejdu od programu
to je pro mě už příliš jednoznačné

pak otevřu lednici a upřeně zírám na plíseň na téměř 
zapomenutém kousku starého sýru podle kterého usuzuji
že její ambicí není nic menšího než naprostá světovláda 
  
načež mohu opět v klidu spát
v naší staré známé posteli
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SOUČASNÁ NÁLADA OPĚT V MEZIVÁLEČ-
NÉM OBDOBÍ

Protože věci jsou tak jak jsou, nezůstanou věci nikdy tak 
jak jsou.

Bertold Brecht
během jedné bezesné noci
kdy ani medvěd utěšitel nepomáhá
proti touze po luxusním bouráku
bez brzd v jezeru ijsselmeer
ani proti dalším takovým tíživým věcem
jako jsou utečenci ze zámoří na břehu
mého zaplaveného mozku

(tenkrát když jsi přišla poprvé
taks potřebovala někoho kdo 
by tu pro tebe byl kdo by tě
držel když sis rozbíjela klouby u prstů 
o politou zeď nůž si dala na žíly

zanechalas mě v hromadách rozvalin
povztahové deprese

kdo vyhrál kdo prohrál
kdo komu co udělal
kdo dostal co kdy a jak
ve skromném světle slepé třetí cesty)

v jemných látkách a v sodíkovooranžové záři stožárů se 
svítilnami

na dopravním okruhu pod okny mé ložnice jsem si na 
transparent 

vášnivě vykresloval text zpočátku svéhlavě

v severní koreji se zatím se stejnou vervou
pracovalo na produkci atomové bomby
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Vím, že o sobě tvrdíte, že znalcem současné české poezie nejste. Přesto: četl jste v několika posledních měsících nějakou knihu veršů, která vám 
utkvěla v paměti?

Z posledního roku si vzpomínám na Pavla Kolmačku (Moře), Lubora Kasala (Dvanáct), Jana. Jana Nováka (Z deníku po Celanovi), Josefa Hrubého 
(Otylé ach), Petra Štengla (3+1), Jana Těsnohlídka (Rakovina), Ondřeje Buddeuse (55 007 znaků včetně mezer), Adama Borziče (Rozevírání), Kamila 
Boušku (Oheň po slavnosti). S posledně jmenovaným jsem se i povrchně seznámil. A ke skladbě Jen třídit odpad nestačí jsem si zpětně dočetl Víta 
Janotu, za což jsem rád. Taky jsem si po smrti Ivana Jirouse koupil Magorovu summu s tím, že si v ní budu procházet, co neznám, ten svár vytříbeného 
intelektu a hrubého zacházení či sebezacházení mě dojímá.

Sledujete současnou zahraniční literaturu? Vnímáte nějaký vliv cizí tvorby na českou literaturu?

Ne, já jsem hrozně lokální člověk. Tedy pokud mezi zahraniční literatury nepočítáte i tu slovenskou, o níž se jednou za pár let ke svému potěšení něco 
dozvím na setkání s bratislavskými přáteli z Ústavu slovenskej literatúry. A pokud do literatury nepočítáte literární vědu, tam se naopak pokouším 
hledat venku inspiraci, jak mi síly stačí. Ale pokud jde o současnou beletrii, vyjma detektivek nečtu moc ani překlady, teď mám už třetí měsíc 
rozečtený Ekův Pražský hřbitov a ne a ne to dotáhnout. Na druhou stranu pociťuju upřímnou zvědavost na to, co píšou kolem mě čeští spisovatelé. 
Teď třeba má každým týdnem vyjít nový román Jiřího Hájíčka, toho mám rád, tak už jsem nedočkavý. Stokrát mi pak někdo může říct, že ten a ten 
český autor kopíruje Houellebecqa nebo některou další .guru podobné proslulosti, ale mě to stejně netáhne přečíst si „originál“, zůstávám u „kopie“. 
Už jsem si víckrát říkal, čím to je, ale prostě to tak je. Cítím se osudově, byť tak nějak introvertně zaklíněn v českém světě a tohle hledání společné 
zkušenosti a její re7exe k tomu patří. U poezie k mé izolovanosti, dlužno přiznat, přispívá nedostatečná znalost jazyků. Poezii jsem asi schopen 
vnímat jenom česky.

Co byste řekl k úrovni současné české literatury, potažmo samotné poezie? Identi)kujete v ní nějaké distinktivní proudy? Pokud ano, jak je hodnotíte?

Jak se měří úroveň literatury? Mně ta současná potřebu vést dialog se světem naplňuje. Nemám v lásce takové to žehrání, jak je literatura čím dál 
horší. Tím si nepronikaví kritikové vypomáhají už sto padesát let. Kladou na své okolí jakási zdánlivě přísná, ale v zásadě bezobsažná kritéria, aby 
měli o literatuře nebo spíš o sobě vůbec co říct. Navíc česká literární kultura je mimořádně otevřená, což zahrnuje i sebekritičnost, v horší variantě 
sebepodceňování. Upřednostňovat hodnoty, které přicházejí z historické či kulturní dálky, před těmi nejbližšími je v tomto rámci mnohem větší 
konvence, než se může zdát. Takže krátce, úroveň současné české literatury pokládám za obvyklou, v porovnání s minimální investicí veřejných zdrojů 
a sociálního kapitálu možná až zázračnou. U poezie pak pozoruju přímo dramatický rozpor mezi tím, jak je diferencovaná a v jakém pohybu 
se nachází, a tím, jak je zaslepována na rovině kritického a společenského ohlasu. Jako by na Žižkově probíhala atomová válka, ale už na Vinohradech 
jsme o tom nic nevěděli. Co bych řekl, že je pro budoucnost české literatury neblahé a co nám v současných generacích chybí, je pojetí literární tvorby 
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ROZHOVOR ONDŘEJE HANUSE S PAVLEM JANÁČKEM
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jako svobodné profese s vysokým společenským statusem. Postavení literatury jako instituce, která nás zavazuje svou minulostí i vahou ve společném 
životě, ale zároveň nám dává příležitost k existenci a k vyniknutí, je narušeno, nejspíš se ještě tak udržuje v oblasti řemeslné literární práce, všelijaké 
scenáristiky a publicistiky. Do takové literatury, kterou mám na mysli, chodí básník nejprve jako do školy, a když má dost nadání, vůle i štěstí, aby 
vystoupal na ramena obrů, co stejnou půdu vzdělávali po staletí před ním, napře do každého jednoho svého slova celý svůj život. Vzpomeňte takového 
Koláře. Podmínkou je, aby se to vyplácelo – nejen penězi, v tom jsou očekávání českého literáta historicky skromná, ale také společenským uznáním.

Sledujete literární periodika a jejich situaci? Máte nějaký svůj oblíbený časopis?

Časopisy jsou už dvě stě let páteří literární kultury. Nemůžu je tím pádem nesledovat, naopak, téměř všechno, co vím o současné literatuře, vím 
z nich, něco málo ještě z novin, odkud ale kritika mizí. S oblíbeným časopisem vás ale zklamu, tedy s výjimkou naší České literatury, jedině s tou 
se ztotožňuju i citově. Sleduju všechny hlavní literární časopisy, mezi které počítám i servery iLiteratura a Portál české literatury, k žádnému ale 
nepatřím. Když jsem si teď před zasedáním grantové komise na Ministerstvu kultury nakoupil loňské ročníky těch periodik, která nečtu průběžně, 
objevil jsem si pro sebe Psí víno. Zaujalo mě svou čistou koncepcí – jen současná poezie a kritika poezie – i kvalitou recenzí. Pokud to zní, že se vám 
chci vlichotit, tak to škrtněte.

Chodíte na autorská čtení? Myslíte, že mají takové akce význam?

Pro někoho určitě, i mně kdysi dveře do literárního světa pomohlo otevřít Zelené peří. Dnes na čtení, autogramiády nebo vernisáže nechodím, přímo 
hrůzu mám z knižních veletrhů. Jako novinář jsem si toho užil dost. Trávím tolik času s literaturou a mezi lidmi, kteří si povídají o psaní, byť většinou 
odborném, že jsem rád, když tomu můžu uniknout. Jsem rád sám se čtením napínavých románů, ale ještě radši s monotónními rukodělnými čin-
nostmi, jako je stavba modelů nebo zednické a další řemeslné práce.

Zajímá vás spíše současná, dosud kriticky a historicky nezmapovaná tvorba, nebo dáváte přednost „osvědčeným hodnotám“ a velkým jménům 
české literatury?

Svou odbornou práci jsem založil na tezi, že literatura není jen umění, tedy na rozšiřování kánonu o sféry zábavného a komerčního psaní. Zabývám 
se tolika periferními až pitoreskními postavami či postavičkami, že mě pak naopak inspiruje, když si přečtu některého „osvědčeného“ klasika 
a zjistím, že se „neosvědčil“ náhodou, tedy že jeho psaní má skutečně onu sílu obnovovat se v čase. Velkým jménům tedy nedávám přednost, ale necítím 
potřebu shazovat je z piedestalu školních učebnic. Pokud jde o zmapovaná a nezmapovaná teritoria, jako literární historik se rád vydávám na nezná-
má území, jako čtenář současné prózy a poezie si ale vybírám jen z toho, o čem nejvíc píše kritika, co už bylo takto zmapováno.

Jak byste hodnotil úroveň současné české literární kritiky? Má nějaké osobnosti, jejichž činnost se vyplatí soustavně sledovat?

Recenze jsou patrně tím žánrem, který sleduji nejsoustavněji a možná dokonce nejradši. Kritika podléhá dnes stejnému procesu amaterizace jako psaní 
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beletristické. Pokud jde o úroveň, mám za to, že jako celek stále funguje – cedí aktuální tvorbu a vytváří nad jednotlivými díly určité vědomí celku. 
Jsou autoři, jejichž recenze či kritické úvahy si přečtu vždy, když na ně narazím. Mezi novináři k nim patří Jiří Peňás a Josef Chuchma, mezi revuálními 
kritiky Jan Štolba, Marta Ljubková, Marek Vajchr, Petr Hrtánek, Pavel Janoušek, Jiří Trávníček, Karel Piorecký, Eva Klíčová. Určitě jsem teď na spoustu 
svých oblíbených kritiků zapomněl, ti pražští ale často navštěvují můj Kritický klub na stanici Český rozhlas 3 – Vltava, takže obrázek si lze udělat i tam.

Navštěvujete antikvariáty? Pokud ano, ve kterých se cítíte nejlépe? Jaký je váš největší antikvariátní „úlovek“?

Dnes už možná víc internetové, zejména prostřednictvím vyhledávače Můj-antikvariát.cz. Hádám tak dvakrát do měsíce zavítám i do někte-
rého z kamenných obchodů v centru Prahy. Z těch se mi nejvíc líbí prostory 1. podzemního antikvariátu tady u nás kousek v Hybernské. Můj 
největší úlovek se datuje do doby, kdy vznikal Svět rodokapsu, a představovala ho celá jedna sběratelská pozůstalost se sešity Románů do kapsy. 
Po zpracování bibliogra.e jsem ji věnoval k nám do knihovny ÚČL, aby jednou další badatelé mohli mé vývody zkontrolovat. Bohužel mi tehdy 
nezbyly peníze na několik banánovek Rozruchů, které se ve Valentinské prodávaly zároveň. V důsledku toho dnes úpěnlivě sháním Crosnyho 
Boha vichrů. Kdyby ho někdo měl... anebo věděl, kdo ho má... Budu vděčný i jen za kopii, jde mi o text románu, ale musím ho mít v prvním, 
protektorátním vydání.

Jak hodnotíte české literární ceny? Mají podle vás vliv na něco jiného než na prodejnost oceněných knih? Nesuplují funkci jakýchsi „událostí“, 
kterých je jinak v literatuře poskrovnu?

První české národní ceny navrhl udělovat farář Pešina už v roce 1821. Kdyby dneska Pavel Mandys jeho devět bodů drobně oprášil, mohl by si je 
nechat schválit jako statut Liter. Součástí návrhu byla už i úvaha o tom, jak se symbolická prestiž spojená s cenou bude směňovat na .nanční zisk 
spisovatelů i obchodníků s knihami, respektive naopak, jak se ekonomický zisk autorů a nakladatelů projeví na vzestupu národní literatury. Když 
konečně došlo na to, že byla první národní cena udělena, získal ji Tyl za román Poslední Čech. Prodával se asi dobře, ale hlavně to z něj pomohlo 
udělat událost do učebnic, protože si na něm nabrousil své kritické pero Karel Havlíček. Tím chci říct, že ceny sice stále vyvolávají otázky, které jsou 
pociťovány jako nové, ale ve skutečnosti jsou tu s námi tak dlouho, jak existuje moderní literární trh a literární pole. Tohle mi na nich připadá nejza-
jímavější: dokážu si představit celou knížku o tom, jak se čeští spisovatelé učili s cenami žít, udělovat je, hádat se o ně, vystupovat z porot, vstupovat 
do porot, dostávat ceny i vracet je, popírat význam cen i emfaticky jejich význam přeceňovat. V dnešních cenách pak vidím především tohle: celé 
zapomenuté dějiny jedné literární instituce.

Neplánuje ÚČL zavést vlastní, akademickou literární cenu? Její podstata by nespočívala ve )nančním ohodnocení, ale spíše v tom, že by ji 
zaštiťovali výhradně odborníci, tj. zaměstnanci Ústavu. Taková cena by jistě byla velmi prestižní. Co by pro to bylo zapotřebí udělat?
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR je nejsilnějším pracovištěm svého oboru, tedy vědeckého studia české literatury v jejím jazykovém 
i teritoriálním vymezení, doma i ve světě. S tímhle postavením se u nás traduje etika služby. Ta velí nedominovat, necpat se do popředí, ale pomáhat. 
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Především literárněvědné bohemistice, zprostředkovaně i české literatuře. Pavel Janoušek jako předchozí ředitel ústavu pomohl založit občanské sdružení 
pro Litery, ale nikdy jsme si myslím nenárokovali mít v nich vlastní porotu nebo něco podobného. Jsme zkrátka velmi obezřetní vůči tomu, abychom 
své síly využívali k uzurpaci prostoru, v němž dochází ke kanonizaci hodnot, vědeckých i těch literárních. Nemyslím tedy, že bychom my měli udělovat 
nějakou národní cenu nebo si činit nárok na to, že nesmrtelnost od nás trvá déle než nesmrtelnost od jiných. Ostatně s tímhle Akademie koketovala 
ve svých prvopočátcích, ještě za mecenáše Hlávky – a nikdo nebyl za své ceny zpráskán tak jako tehdejší Česká akademie! Takže my udělujeme jedinou 
cenu, nejlepším pracím ze studentské vědecké konference, která u nás probíhá vždy v dubnu. Je pojmenována po Vladimíru Macurovi a leckterý 
z nositelů se po čase stal naším kolegou.

Vystudoval jste VŠE, obor Automatizované systémy řízení. Pomáhá vám tato zkušenost s řízením ÚČL? Jakými způsoby je oblast ekonomie či 
techniky slučitelná s literaturou?

V řízení ústavu mi můj inženýrský titul nepomáhá myslím nijak. Pokud jde o slučitelnost těch různých světů, kterými jsem prošel, vědu, techniku i umění 
nebo práci v novinách spojuje princip kreativity. Věda a umění jsou také těmi nejjemnějšími, nejméně samozřejmými formami vysoké kultury. Pokud jde 
konkrétně o ekonomii a literární vědu, obě jsou společenskými vědami, byť ta literární jen v jedné své složce, navíc literární trh, dějiny publikování 
i spisovatelské profese mají svá zřejmá ekonomická východiska i literární konsekvence. Právě tohle téma by mě bavilo, když jsem ale do něj před pár lety 
nakoukl, zjistil jsem, že než se do něj pustím, musím se základům mikroekonomie teprve naučit, škola mi v tomhle směru moc nedala.

Zabýval jste se populární literaturou a brakem, detektivkami nebo třeba socialistickým realismem. Chystáte nějakou novou monogra)i na 
některé z těchto (nebo i jiných) témat?

Dovolte mi o tom pomlčet. Jsem dostatečně frustrován všemi sliby, které jsem už dříve stačil na téma svých budoucích knih veřejně pronést, nechci 
k nim přidávat další. Až to bude, něco bude.

Sledujete situaci kolem připravovaných reforem vysokého školství? Jak tyto snahy hodnotíte? Co říkáte na angažovanost studentů?

V posledních několika letech narazilo neoliberální paradigma, na němž jsme od listopadu 1989 stavěli českou společnost, na své meze. Přestože jde 
o ideologii, u nás byla dlouho vnímána jako přírodní zákon či zjevená pravda. V současnosti už tuto svoji naturalizující sílu ztrácí, její hegemonie je 
prolamována soustavnou kritikou ze strany intelektuální levice a v sociálním životě zájmy otřesené střední třídy. Jenže ve chvíli, kdy přestáváme věřit, 
dochází zároveň k tomu, že jsou neoliberální představy vepisovány cestou takzvaných reforem, jež se staly cílem samy sobě, do podoby společenských 
institucí. Stojíme myslím na nové historické křižovatce a já se nechci dožít světa, kde fanatismu ideologů padne za oběť celý veřejný sektor, zpriva-
tizovaný od univerzit přes Akademii věd až po věznice a policii, i všechny politické, kulturní a státní instituce, které nelze zredukovat na stroječek 
trhu. Moje generace se probrala v listopadu 1989 k vědomí, že náš svět bude takový, jaký si ho uděláme. Studentům z dnešních univerzit přeju, že jim 
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doba opět přihrála velké téma, a jsem jim vděčný, že se ho chopili. Některé ze studentů, které vidím na fotkách z demonstrací v první řadě, potkávám 
předtím u nás v ústavu na vědeckých debatách, jiné jsem měl tu čest mít ve svých seminářích. Takže vím, jak pracovití, vzdělaní a nadaní lidé to jsou. 
Jsou pro mě nejlepším důkazem toho, že české univerzity svou roli ve výchově ke kritickému myšlení plní. Význam univerzity pro společnost stojí 
a padá s akademickými svobodami, student není zákazník svého profesora. Není triviální tyto dvě zásady pochopit, pro budoucnost je však důležité 
je ubránit.

Jak byste obecně charakterizoval současnou situaci ÚČL? S jakými největšími problémy se potýká? Plánuje do budoucna nějaké zásadní změny 
či události?

To je na dlouhý rozhovor. Vynechám klesající institucionální rozpočet nebo organizační problémy, které vyplývají z rostoucího podílu účelového 
.nancování, granty dnes v případě našeho ústavu zajišťují již čtvrtinu všech aktivit. To už je za rozumnou hranicí, nicméně i když nás to vysiluje, 
dokážeme se s tím vyrovnávat. Vážnější otázku do budoucna představuje proměna našeho předmětu. Co je literatura? Co je česká literatura? Nejde 
jen o rozšíření předmětu o dříve opomíjené oblasti populární či triviální literatury, tím jsme z bohemistických pracovišť prošli jako první. Jsou tu 
další vážné otázky. Od devadesátých let 20. století ztratil i v našem kulturním prostředí svou samozřejmou vysvětlující sílu historismus, což 
se projevuje mimo jiné ve známé diskusi o psaní literárních dějin, kde nezaujatý pozorovatel může nabýt dojmu, že hluší mluví s němými. Ztratil ji 
ale také rámec národní literatury, konstituované národním jazykem, tedy rámec, který se ještě třeba Felixi Vodičkovi jevil jako přirozený. To otevírá 
literární studium problematice jazykově heterogenních celků, konstituovaných spíše prostorově, na půdorysu města a tak podobně. O tom jsme tu 
vloni měli přednáškový cyklus, pozoruhodná přednáška Marka Nekuly z něj vyšla nedávno v České literatuře. Vrcholí také kon7ikt mezi národními 
.lologiemi a Teorií, takovou tou konstruktivistickou, psanou s velkým T. Jestliže cílem .lologie bylo poznávat do nejmenšího detailu hodnoty jed-
notlivých národních kultur v jejich jedinečnosti, předmět srovnávacích kulturních studií založených na Teorii je konstituován vždy až přiložením 
konceptu – ale na co, když historická realita musí být tímto konceptem teprve konstruována?  Teoretikové se pak smějí historikům, že jsou pozitivisté, 
historikové teoretikům, že nepřinášejí nic nového. Takové kolize disparátních modelů literatury a poznání tu nebyly snad sto let. Dnešní Ústav pro 
českou literaturu hledá svoji cestu mezi těmito útesy. Přesněji řečeno, cesty si hledají jednotliví pracovníci, oddělení či autorské týmy, ústav je tu 
od toho, aby jejich kreativitu podporoval, ne aby tvořil místo nich.

Jaký máte názor na vliv internetu, nových médií a technologických novinek na literaturu? Domníváte se, že žijeme ve věku revoluce, nebo jde 
spíše o přechodné období? A jaký máte názor na porušování autorských práv v souvislosti s rozšířením elektronických knih?

Autorské právo se tak, jak se vyvinulo do začátku 19. století, otřásá v základech pod náporem digitálních médií. V jejich světě lze kopii textu vytvořit 
s nulovými náklady a doslova každý ji může z kteréhokoli místa sítě velmi efektivně distribuovat s náklady, které se opět limitně blíží nule. Nahrávací 
průmysl už to položilo, až se teď ujmou e-knihy, změní to i průmysl nakladatelský. Ne ale tak rychle, možná ho to nepoloží ani tak důkladně, papí-
rová kniha je mimořádně robustní médium s dlouhou historií. Odolává zubu času s mnohem nižšími náklady než digitální text a váže k sobě 
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mnohovrstevnaté kulturní sentimenty. Nicméně i my se možná ještě dožijeme doby, kdy si spisovatel bude většinu svého živobytí obstarávat 
z příjmů z daně z internetu. Takové právní, legislativní a ekonomické instituty již ostatně kolem nás fungují. Ale jak se bude taková daň rozdělovat? 
To už asi nebude podle počtu výtisků, když výtisky přestanou existovat. Budou tedy jednoho dne rozhodovat kritici, kdo dostane víc a kdo míň – 
podle hodnoty? Budou se příjmy z digitální autorské daně rozúčtovávat podle literárních cen? Nebo jako dnes podle plochy papíru, kterou autor 
svými písmenky popíše? Jaké žánry a jaké způsoby psaní se tím pádem dostanou do popředí? Žijeme v době velké mediální změny, srovnatelné 
s rozšířením knihtisku na přelomu 15. a 16. století, možná s utvořením moderní literární kultury a čtenářské veřejnosti v 18. století. Literatura 
je obecně vždy v interakci s médii, média potencují a modi.kují literární komunikaci, velmi pomalu, ne v její podstatě, ale nakonec viditelně. 
Problematika vztahu literatury a médií patří asi i proto k těm nejzajímavějším, jimiž se dnešní literární věda zabývá.
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BÁSNÍCI JAKO OHROŽENÝ DRUH

Je obecnou vírou velmi pozdního novověku, že to, co mizí a je na ústupu, se nemá dorazit, ale ve svém bytí uměle podporovat. 
Nebylo tomu tak vždy – s posledními pohany či pratury se nikdo nemazal. Proč vlastně dochází k ústupu poezie v posledních dekádách?

Zkusme se zamyslet nad vznikem poezie vůbec a důvodem této „tvorby“ (řecké poiésis znamená tvorbu čehokoli obecně – i ve zcela 
materiálním každodenním smyslu). Touha po slávě a vyniknutí může být v dnešní době prudkého úpadku významu (i kvality) poezie 
primární motivací jen stěží. Důvodně se domnívám, že řada lidí by poezii psala i tehdy, kdyby za její nalezení byl citelný trest, ba 
i poprava. Básně se ostatně dají dobře skladovat v paměti a sebedůkladnější domovní prohlídka by je nemohla nalézt – dobře si ostatně 
vzpomínám, v jaké že podobě jsem si ty své před lety do emigrace vezl, i na Solženicynův text, v němž popisoval, jak svou poezii v lágru 
takto přechovával. Nesvoboda poezii prospívá, ba je asi její porodní bábou, a bystří smysl pro magickou moc slova a náznak, které 
nutně upadají ve společnosti, kde je leccos povoleno říci „natvrdo“ a zvyšováním kalibru slov se přebíjí senzibilita vůči nim podobně, 
jako hrst pepře špatného kuchaře přebije všechny potenciální jemnější chuťové vjemy. Je těžko zapomenout na pohřeb našeho 
posledního básníka-proroka Karla Kryla, který s konsekventností sobě vlastní rozpoznal, že pro něj a jeho písně už není nekomerční 
a citově palčivá společenská objednávka. Snad by mohlo ministerstvo kultury povznášet úroveň lokálního básnictví občasným zací-
leným nočním výslechem po smyslu nějaké metafory se sem tam nějakou fackou a zpřeházením celého bytu.

Poezie je svou povahou cosi velice archaického, sahajícího až do temného paleolitu, ne-li dál. Dávní básníci neprezentovali nějaké 
„výmysly“, ale otvírali, pokaždé jinak, jak je to se světem a člověkem „doopravdy“. Ti dnešní nějak více než kdo jiný nesou na trh 
své bytostné já, asi jako rodiče, ukazujíce své děti. Vždycky, i když jsem byl požádán o psaní kritik, jsem se snažil vyjadřovat o poezii 
jiných přitlumeně a moderátně – podobně, jako nelze mladé mamince nad jejím děťátkem říci: „Kde jste k tomu přišla, paní? Vidí 
ono to vůbec? A nebylo by lepší nechat ho nějak bezbolestně utratit?“, byť by snad byl k otázce i stín důvodu. A proto je také literární 
kritika magií nejčernější. 

Z těchto příčin také na sebe jednotlivé poetiky po polozvířecím způsobu žárlí a o poezii není diskusí, a když, tak jedině sekero-
mlatem či jeho novodobějšími analogy. Básníci, hlásné trouby a antény jednotlivých variant poezie, spolu také nemohou o své 
činnosti diskutovat po vzoru třeba vědců. Mohou se navzájem buď pomlouvat, nebo se spolu opíjet a provádět rozmanitá alotria, 
v pravém smyslu spolupracovat ovšem ne. To platí i pro jiné texty, třeba podle jména .lozo.cké či psychologické, kde přichází ke slovu 
zásadnější poetická invence a magie slov – z děl Nietzscheho, Heideggera, Freuda či Junga se můžeme buď nadchnout a textem 
se emočně „rajcovat“, nebo pozvracet, ale je těžko k podobným textům zaujímat lhostejnou distanci, jakou máme třeba vůči receptu 
na svíčkovou. Dvojnásobně to pak platí pro texty náboženské, třeba Korán (pochopitelně neumím arabsky a vím to pouze ze sekun-
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dárních referencí), ale do značné míry i pro texty vědecké – málokdo si běžně uvědomuje, že jazyk vědy je primárně metaforický 
a jiné poznání než v podobě metafor asi ani není možné. 

Pokud člověk vidí životopisy mnohých básníků nové doby, může jen těžko dojít k jinému závěru, než že poezie je vlastně často 
jakási kultivovaná a pomalá sebedestrukce a že zdraví a dlouhověkosti příliš neprospívá (možná v kombinaci s .lozo.í či jinými vědami, 
jako u jmenovaného Nietzscheho, je právě nejzhoubnější). Z tohoto důvodu jsem skutečnost, že u mne samého pramen básní 
už vyschl a další k nim zřejmě nikdy nepřibudou (poněkud to připomíná obhlížení si malého hejnka vlastního potomstva po klimakte-
riu), přijal téměř s ulehčením. Rok 1999, kdy vznikla poslední z nich, je vmezeřen z hlediska životního osudu mezi rok vymření většiny 
mého příbuzenstva a rok jmenování profesorem (s každým úředním úkonem v nás ostatně jedna báseň umírá). Suď Bůh, jak se v tomto 
případě ubírala kauzalita, ale korelace bije do očí – o další rok později už vznikl první román. Byť by sasanka věděla, že je jenom jedna 
mezi mnohými a duben je krátký, přece má radost, že nebyla stvořena plžem. I kos pod mým oknem z plna hrdla křičí, byť jeho zpěv 
zanikne v hučení aut... Vždyť jsme všichni na světě jen na krátký výlet a naše stopy brzy zafouká vítr.
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+ 5 BÁSNÍ

REMINISCENCE

Universitas Carolina
  My Pasteurové na přání
stačí se natáhnout a rvát si
  jablíčka stromu poznání
Plány črtané na agaru
  v Petriho misce čekání
u krys s injekcí barbitalu
  pomalé odumírání
Pán much má naškrobený pláštík
  den za dnem si nás nahání
kdekdo už přečet´ jeho skripta
  na všech rozích jsou k dostání

1979

ZVĚŘINEC

Obsah vitrín je označen
 tukani, kvetzaly a ary
na protilehlé straně skel
 zkondenzované vodní páry
stroje a oheň peónů

 už zhltly lesy na Gran Chaku
drápek se stěží zachytnul
 stupátka posledního vlaku
Girlandy uvítacích bran
 veterinární karanténa
vyšší skutečnost blanketů
 v páté kolonce malá změna
Zvěřinec našich prázdných chvil
 s rozptylem světla v prutech mříží
spása na miskách krmítek
 ztloustnutí moc neublíží
Nacpat se banánů a spát
 Potom si urovnávat peří
Metronom škube kyvadlem
 a čas se neustále měří

1986
ZAKONČENÍ ROKU 1989

Po letech znova prsknou světlice
 a v kopci zpomalí a zahltí se auta
zlato a myrha, pávi, opice
 na lodích zbloudilého argonauta
Ústa nám ucpe chumel trikolór
 a láhve sektu duní explozemi
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ve vodních dělech tiše bublá chlór
 a hoří archivy
  už po sté v téhle zemi
Pot ulpěl na tričku
 a řasy na skle brýlí
pláč svíček, stearín
 na svícním rameni
půlnoční myšlenka
 krásná, i když se mýlí
se svine únavou
 usne a zkamení

1990

GLORI E CHVALIJA
báseň v neznámém balkánském jazyce

Patri një motre mihima
Le shutrës xhelli komunisti
Patriji mehjesh qihi ma
Revolutsijon nehjë isti?

Batalloni se mashera
Partizan lezhë qastipao
Mashinqer perjë nue rra!
Manji.k .lozo. Mao
Rhodë ej sol në Tiranë

Rhodë ej karjofyl e roxha
Morj orribli ne tyranne
I lonje vitje ENVER HOXHA! 

OPŠLSTIS
  neslušná říkanka z Pobaltí
Šlujbl šplske vyšlismaz
ochlechtešu pyžli z mas?
Opšlstienne purzalis
mlšuliž-li hurza liz? 

In: Mé polopouště. Kompletní básnické dílo. Praha: 
Lubor Kasal, 2006.
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DÁT SE DO TOHO (úryvek)

Tady máš peníze Zajdi do města
Kup si kytaru, když seš takovej blázen do hudby
Ale hodiny
už jsou na tobě

Když jsem se vzbudila, plavala
jsem ke břehu, Zelené hory opásávaly 
kamenolom, kterým se počíná Apalačská stezka s malou cedulí
čtyři míle od-
tud
ukazuje směrem od silnice do
stromů
Kráčela jsem vždy po ní Rozhodla se,
že smrt ráda nemám
Máme 
206 kostí,
32 zubů K plavání je zapotřebí
toho všeho Noc jsem strávila tak, že jsem kráčela
vleže jako ryby

Do hodin jsem nikdy nechodila, hrála jsem, dokud mi struny
nepraskly,
pak jsem ji odložila

Přeložil David Vichnar
Dnem oceánu se
končí země Vrba
se uchytí v jakékoli půdě
Vykročí dolů do země Vyroste
s pláčem
Zmizí za soumraku jako mužské prsty
v mých vlasech, jako neviditelné sítě, v nichž se topí ryby
Roste nejlépe o samotě
poblíž říčky či jezera
Obecenstvo tvořené jednotlivcem
Nástěnné zrcadlo v chodbě
Znovu zapne 45 Snaží se
zazpívat oba hlasy Má však
jen jeden hlas Policie se ukáže jen 
tam, kde jsou potíže
Něco je pohřbíváno
na 
dvorku, zadní stránky papíru
Ze stehen jim trčí zbraně Když se
miluješ, držíš se
právě tady toho
Když to
nezvoráme Myslím,
že ty naše pistole 
vůbec nebudou vidět  Šaty
jí budou viset ve skříni
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a čekat na ni budou jako vůně
šeříku čeká celý den na noc, jako mladá dívka čeká, až
se něco stane, něco
divokého na parkovišti

Tohle je příběh o žebrácích na
okraji země Toto je příběh o tom, jak nic takového
jako nevinnost neexistuje Mimina zabalí
do dek, mladé dívky
do roucha tajemství
Vězně lze jen stěží rozeznat od 
vojáků, vojáky od 
žebráků
Ženy rozlamují hlávky salátu palcem v 
osamělé kuchyni
Někdo řekne
Dejte se do práce   A ony přitom myslely,
že pracují
Nebo si nasednou do těch aut
a budou se honit za přízraky mužů na dálničních nájezdech

Znala jsem muže s pistolí
Znala jsem muže s trumpetou
Znala jsem muže, co se budil křikem Zdálo se mu, že je
v pralese
a bojuje ve válce, kterou přitom nikdo nevyhlásil

Znala jsem muže s kufrem plným
zubních kartáčků a hřebenů
Ženu, jež se česala jeho prsty, seděla na 
zadní verandě, dívala se, jak děti tancují po ulici
v dešti,
vyhrabala si díru dost hlubokou pro své smutky

Ta žena v bílém je
má matka   Muž, kterého nevidíte,
žije ve svém autě
Mladá dívka má vlasy do ohonu, je jí dvacet let a vymývá si ji
coca-colou (Babi říkala,
horkou koupel a spoustu ginu)
Mladí chlapci se jí dotýkají, jako by
ji obalovalo sklo
Vše se začíná snem,
veze mi tělo přes bílé kopce
A končí to ve vlaku během špičky
Probouzím se
s hlavou opřenou o cizí rameno

Hluboko v létě
Slyším 
přicházet sníh
a cikády, jak vylézají z kůží
Prezident je katolík, pak mrtvý,
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pak unavený a starý, pak nepoctivý
Co je ještě nového?
Kouř doutná černě
pak jednoho rána – bíle:    nový prostředník
mezi bohem a člověkem vyjde na verandu
v Itálii

Mladé dívky se naloží do van v kalhotách,
aby jim
uschly natěsno
Parkovištěm mého bratra byl gauč
v obýváku  Sledoval toho muže, jak vytahuje
z osudí vylosovaná čísla  Já jediná
zaslechla výstřely
Byla jsem menší než rýč
Přemýšlela jsem   Někdo do tohoto domu
musel přinést smrt, jinak bychom
teď nekopali

Zdálo se mi, že jsem vzhůru  Všechny
mladé dívky spí v 
písku   Oplachují
se za příbojovými vlnami
Obuté jsou v podpatcích

Vejce je
barvy Měsíce   Když
krvácí, mizí v
tratolišti světla
širokém jako pláně, širokém jako ženská sukně
držená kvůli momentce

Je tedy Měsíc snad
červený? Nikoli.
Vejce je
Neviditelné.
Kdysi jsme tu měli zvíře s kostmi měkčími než skořápka
Muž na silnici nic nepohřbí
Žena se uchytí v jakékoli půdě
Lépe se jí daří poblíž vody
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BEZNOHÝ VÁLEČNÝ LETEC

Vezme do ruky své pravé lýtko,
zvedne nahoru celou nohu, narovná ji,
otočí se a jak zapluje do sedadla,
přehodí ji do kokpitu. Rukou podepře
levé koleno, ohne nohu, vtáhne ji dovnitř a 
zabouchne poklop, pak ve svém letadle
vystoupá nad kopce. Po obloze nemůže
chodit nikdo, každý
je tu snadným cílem, naklání se a začíná lovit.
Teď se ničeho nebojí,
ani svojí rakve ne – už je, sakra, napůl
místním dubem a jestli 
přijde o křídla, tak je nahradí pažemi. Všechno, 
co chce, je sestřelit jich na zem co nejvíc,
naházet je tam jako ptáky do pytle, kterým
jejich zbytečné nohy visí z otvoru ven.

KDYŽ PŘIŠEL PRO RODINU

Sledovali dceru, jak stojí, v ruce
noty, stránku pokrytou tečkami a 

Přeložila Eva Bilská
linkami, sdíleným jazykem. Věděli,
že zajali celé rodiny. O čem ale nevěděli, byl
způsob, jakým zvedne za šnekovitou hlavu
její violoncello a uchopí jeho tělo – torzo 
jantarové barvy a zvedne ho a mrští jím
o krb. Jemné hedvábné dřevo se rozdrtilo 
o cihly, oni stáli a upřeně se na něho 
dívali.

VŮDCE

Když se podíváš, jak si mu na letišti vítr pohrává 
s vlasy,

jak je rozčechrává tam, kde byly uhlazené, chceš 
mu říct, Přestaň, to jsou
vůdcovy vlasy, ale vítr pokračuje dál, nadzvedá je
a rozděluje na tenké pramínky a vane do nich, 
že se kolem hlavy vznášejí jako mořské řasy.
Čelo mu září ve světle letiště,
oči mžourají do sluníčka, chceš 
jim říct, Přestaňte, jste 
vůdcovy oči, zavřete se, ale jsou
na jeho straně, žádná část jeho těla
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se neobrátí proti němu. Jeho nehet na palci je dlouhý a
zakroucený – nepodřízne jeho krk
kvůli milionům dětí; jeho nohy v
naleštěných botách ho nedovedou k roztočené
vrtuli  a neskončí válku. Jeho srdce nepřestane
bít, dokonce i kdyby vědělo,
čí srdce to je – necítí spřízněnost s ostatními 
srdci, mimo jeho tělo nemá budoucnost. 
A ty nemůžeš zčistajasna říct jeho mysli, že je to
jeho mysl, uteč, dokud to jde,
už ví, že je to jeho mysl –
její velkou část zabírají plány
na pamětní sochy z mramoru,
až zemře stářím. Po jedné je umístí 
po celém světě do každého významného města
jeho státu – Lagosu, Pekingu, 
São Paula, New Yorku, Londýna, Bagdádu,
Sydney, Paříže, Jeruzaléma,
jeho obrovská socha, Přítel dětí
vůdcovy země – 
což bude znamenat všech dětí, tedy,
těch, co žijí.

ÚSMĚV

Chlap skrčený na zemi, co drží
paži mrtvoly, se usmívá. A ten chlap
v předklonu, co bodá do hrudníku,
výraz příjemného úsilí na tváři,
se usmívá. Ten chlap, co leží na zemi,
zírá nahoru, košili postříkanou do černa,
jako cákance kolem studny, do které 
opakovaně spouštěli vědro. Drží ho za zápěstí, 
jako by ukazovali jeho rozpětí, velký pták
s rozprostřenými křídly,
a ten pohledný mladý muž pokračuje v bodání
a usmívání a ten druhý sedí na zemi,
drží tu mrtvou paži jako vodítko a usmívá se.

ŽENA S HLÁVKOVÝM SALÁTEM

Jsou namačkáni v řadě, postrkováni k nákladnímu autu.
Někteří vypadají ohromeně, jiným je strachem špatně.
Ona stojí trochu mimo řadu,
černý klobouk pevně na hlavě,
sevřené rty. V rukách drží
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přerostlý salát, bílé stvoly a
ohromné, bledé, žilkami protkané listy
rozevřené v dusném parnu. Upřeně zírá
přímo do fotoaparátu, velkou, křehkou
zeleninu ve své ruce, zářivé lupeny,
co k nám promlouvají. Rozzuřená se chopí své
poslední příležitosti podívat se na nás správně.

HISTORIE: 13

Když jsem té noci našla svého otce, jeho hlavu
a tvář zamazanou krví, nevěděla jsem,
kdo to udělal. Měla jsem ráda celé jeho
nedotknuté tělo, hlavu, tvář
a teď ležel na gauči, jeho paže
zvednuté, jako Mussolini zavěšený ve vzduchu
vzhůru nohama, s hlavou visící
tam, kam na něho mohli s nápisy a 
nehty, ti, kteří trpěli pod
jeho tyranií.
Viděla jsem, jak lze vnitřek těla
dostat na povrch, aby pokryl kůži,
jeho srdce mu stálo na tváři, váha těla

mu spočívala na hlavě, život 
byl uvnitř vaku z jeho kštice
a kdo to udělal? Já, má matka,
můj bratr, má sestra, my, kdo jsme byli zticha pod jeho 
nadvládou, pod jeho nadvládou celé ty roky? Ležel 
                                                                          v tom
svém tratolišti krve celou noc, pak tělo viselo 
celý den venku u benzínové pumpy v 
Miláně a když ho sundali,
umyli a nechali pohřbít, neviděla jsem to –
nebyla jsem tam kvůli popelu, jen kvůli 
ohni, viděla jsem svého otce 
napnutého a zžilkovatělého, pohmožděného, jako
by ho uchvátil a rozškrábal dav,  a já v tom davu
nad jeho tělem, a jak by po tomhle mohl 
být den dobrý, jak cokoliv by po tomhle mohlo 
být v tomhle světě dobré, zavrhla jsem
štěstí, ve třinácti jsem vstoupila
do života smutku, smutku pro Fašistu.
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INICIAČNÍ OBŘADY

Hned, jak přijedou hosté na oslavu mého syna,
tak se shromažďují v obýváku –
malí muži, muži z první třídy
s hladkými tvářemi a bradami.
Ruce v kapsách, postávají kolem,
strkají do sebe, handrkují se o místo, tu a tam
šarvátky, co rychle utichnou. Jeden říká druhému
Kolik ti je? Šest. Mně sedum. No a?
Dívají si do očí, sledují svůj mrňavý 
odraz v duhovce těch druhých. Hojně si
odkašlávají, pokoj plný malých bankéřů,
skládají ruce a mračí se. Přepral bych 
tě, říká sedmiletý šestiletému,
za nimi na stole tmavý koláč, kulatý a 
těžký jako střelecká věž. Můj syn, jeho pihy
jako poprašek muškátového oříšku na tváři,
hrudník úzký jako balsový kýl na modelu
lodi, dlouhé ruce 
studené a hubené jako ten den, co mu
pomohli ze mě ven, se jako hostitel chopí
předsednictví celého shromáždění.
Levou zadní bysme zvládli zabít dvouletýho,

říká svým jasným hlasem. Ostatní 
muži souhlasí, odkašlávají jako
Generálové, uklidňují se a začínají si
hrát na válku, aby tak oslavili život mého syna.
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EUROCITY

Ten vlak se jmenuje Polonia. 
Je to ten, ze kterého se pouze vystupuje, za rychlého šelestu
po zmuchlané noci, po slabém čaji z odřených dlaní.
Vystupujeme za chvilku. Chvilka může podlehnout změně
my uvnitř nemáme na výběr. Budoucnost? Blouzní
omezené možnosti přestupu. Chopin? Praha?

Víš, my jsme ti, co vyjdou s igelitkou na promenádu.
Necudně odhalujeme kotníky a nenamalované rty
nakousnuté i časem, i jiným. Musí se přeci něco nabídnout:
obložený chleba a studený řízek, zabalený v teple, obalený 

citlivě.
Jemně perlivou vodu. Chutná, jako by tři dny odstávala
za zamčenými dveřmi, jako by nesměle myslívala na ústup.

Těsně po tvém boku. Klaustrofobické erotično a to polosvětlo
nebo spíš pološero, zasloužený polosen, ve kterém řešíš 

nynější rébusy
plynoucí samým středem, zabírající ti pevninu: které barvy,
jaké látky, co se zežloutlými krajkami.
Jak nazývá se to místo, ve kterém jsi nastoupila.
A kolik ještě prosedíš, kolik ještě ažurových metrů.

Přeložil Ondřej Zajac

NASTAVENÁ MINUTA

První poločas zápasu komentují měkkým jazykem.
Naplňujeme se párou a chlebem, otékáme v očekávání
výsledků kalorické všednosti. Sledujeme, jak ostatním
rychle utíká čas. Intelektuálové se nenudí.

Druhý poločas komentují jazykem, ve kterém akcent
dopadá silněji a výzva je čím dál častější, roztržení obálky
dotek přes fólii. Mění naše jména.
Ponechává naše čísla. 

Vytáhli jsme si kratší sirku, tudíž nepodpálíme les.
Naplněni párou a chlebem propadneme se do měkké země
která ubohým padá do očí a zbavuje blankytu.
Propadneme se, ale nevzdáme se našeho vysílače.

Nevzdáme se našeho vysílání
budeme se bránit celé jaro.
Hlasem plným i cizím, darovanému
do krku nekoukej

nezabodni špendlík do změklého patra.
Shromažďujeme zásoby chleba, vydechujeme páru.
Budeme se bránit. I kdyby to bylo tak, jak říkají
a není moře mezi nohama.
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2.
Co byste mi řekla, ženská?
Země je hořká a rozplývá se na jazyku jako čokoláda
s obrázkem panenky Marie, výrazně vonící kakaem.
Pouhá vzpomínka na svátky, natolik cizí
že vlastnoručně vymaž, pokud dostaneš dopis.
Představ si, sedět nahoře a rodit kámen.
Odvrátit se a vidět totéž. Odvrátit se
nepsat legendy, dovolit jim zůstat, i když jsou otrávené
papír se rozpadá pod prsty a vítr fouká jako blázen. 
Vyprávění o vrcholech a bílé propasti, člověku
bude ještě hůř, ale vyhrajeme
aspoň se nezaprodáme
kdo by kupoval tak malé země.

Praha, září 2009

(TEXT PRO JINOU PŘÍLEŽITOST)

Těhotná žena je pauzou. To není pouhá náhoda.
Přechod na následující stranu.

Aniž bych užívala slova, oplývám detaily. 
Čtyři rtěnky a osm zapalovačů.
Dvě stopy po kousnutí mezi listy knížky
kterou nenapíšu, protože byla za domácí úkol
vymyšlená na koleni.

Těhotná žena sbírá písek na černou hodinku
a střádá ho v mušlích. Přesypává čas.
Vypráví dům šeptem v pro mě tak nepohodlné pozici.

9.    
Martě Marciniak
Šum i šepot na ovocném trhu. To je jen drama
pro začátečníky: v divadle je zákaz pískání.
Vypni zvuk, ponoř se do představ. Zaplatím 
v naturáliích: blankytné květy sypané pod nohy a
mýdlové bubliny s kapkou sliny uprostřed. Zbytek
letí do vesmíru. Falešné papíry: v místě doručení 
chci modřejší oči. Zaplatím hotově: kupa cizích
mincí prodaná: lístek do první řady zřetelné nedostatky
a znovu tě někdo poprská při poslední replice. Zbytek
letí do vesmíru do polootevřených úst, která nejsi
schopen popsat. Pro začátečníky: obkresli tvar tlustou
popraskanou čárou: tečky, čárky, nezbytná spousta černi.

duben, 2010

16.
a jdeme sbírat lesní jahody do plecháče
na bobku na krajnicích dálnice, za řídkými
trsy trav nažloutlých cizím nikotinem
nechoď na onen svět, nechoď s prázdnýma rukama

ZOFIA BA'DYGA78



ZOFIA BA'DYGA

protože takový text neprojde
protože uvízne v krku a napuchne
protože taková podívaná

KOUŘENÍ POVOLENO

V městských parcích mraky nečistých zvířat
co si to vlastně myslí. A pamatuješ, to tady bydlel
otec zahradník, který dával jména a dovolil jim růst.

Po anglicku vycházím ze záběru, pouze cíp sukně to zaválo
do staropanenského kouta. Ať všichni vědí, jak tiché je zátiší. 
Jak odumírá tkáň a jak slunce mění barvy. Žloutneme.
V městských parcích a mraky už nečisté. Měsíc z nebe spadl
zlevnilo stříbro, udělalo se přehnaně jasno. To všechno je 

legální
říká pán v obleku, ode dneška budou kon7ikty už pouze 
vnitřní.
Ode dneška budeme hrdiny, u příjmení máme padající hvězdy.

42.
Jak se jmenuješ, Zuzano, ve vaně plné jablek?
Nejsi sama, no tak se neutopíš. Ta země
nemá moře. Seshora není vidět moře, takže nemá smysl jít.
Zůstaňme a vymysleme jména, která v té části světa
přežijí nás bez vody.

MEZINÁRODNÍ NOČNÍ KOMUNIKACE

Děti s hokejkami a Cikánka
která už nám všem četla budoucnost
z chodidel zanechaných na cestě. 
 
Oni nejsou na cestě a můžou mě zahlédnout.
Můj plný žaludek, moje prázdné dlaně, moje hranice.
A jenom krev nevidí, odtekla na sever
aby uvolnila místo teplým snům:
nebe je tam
kde tě nehybnost probudí, ale nezadrží.
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LQWHUDNWLYQtKR�XPėQt�RULHQWRYDQpKR�QD�MD]\N Legible City������²������RG�-HIIUH\KR�6KDZD�D�'LUND�*URHQHYHOGD�GLYiN�]DVH�QD�ELF\-
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NOX�SURMtçGėO�WURMUR]PėUQìPL�StVPHQ\�]Qi]RUļXMtFtPL�PėVWD��-DNR�GDOåt�SŉtNODG�O]H�XYpVW�Mission Invisible���������NGH�&KLH�
0DWVXL�D�7RPRDNL�,VKLKDUD�Y\XçtYDMt�SRĀtWDĀH�MDNR�SŉtVWURMH�N�DQDORJLFNpPX�SURKOtçHQt�D�ĀWHQt�YL]XiOQtFK��MLQDN�QHUR]OXåWLWHOQìFK�
WH[Wś��2EGREQp�H[SHULPHQW\�PśçHPH�VOHGRYDW�WDNp�X�SUDFt�]�����OHW��Dő�Xç�VH�MHGQi�R�GtOD�/XFD�&RXUFKHVQHD��0DVDNL�)XMLKDW\��
%LOOD�6HDPDQD��6LPRQD�%LJJVH��)UDQND�)LHW]HND�ĀL�&DPLOOH�8WWHUEDFNRYp��+ODYQtP�WpPDWHP�IHVWLYDOX�$UV�(OHFWURQLFD�E\OD�Y�URFH�
�����SUiFH�V�MD]\NHP��0RGHUQt�WUDGLFH�SURSRMRYiQt�OLWHUiUQt�D�YìWYDUQp�WYRUE\��NWHURX�O]H�VOHGRYDW�PLQLPiOQė�RG�NXELVPX�3 
VH�]DSRMHQtP�SRĀtWDĀRYìFK�WHFKQRORJLt�RERKDWLOD�R�GDOåt�QRYp�SRGQėW\�

9HONi�ĀiVW�XPėOHFNp�WYRUE\�]DORçHQp�QD�SURSRMHQt�SRĀtWDĀś�SUDFXMH�SŉHGHYåtP�V�SULQFLSHP�LQWHUDNFH��9�SUYp�ŉDGė�VH�SŉLWRP�
MHGQi�Rࡐ�WHOHPDWLFNp´�SURFHV\�YH�VP\VOX�WHFKQLFN\�]SURVWŉHGNRYDQp�NRPXQLNDFH�PH]L�OLGPL��SUR�NWHURX�]śVWiYi�XçLWt�MD]\ND�UR]-
KRGXMtFt��3ŉtNODGHP�PśçH�EìW�SUYQt�HPDLORYì�SURMHNW�La Plissure du Texte��V�QtPç�SŉLåHO�Y�URFH������5R\�$VFRWW��NG\ç�]�3DŉtçH�
LQLFLRYDO�MDNRXVL�FKDUDNWHURYRX�KUX�SUR�XPėOFH�]�MHGHQiFWL�PėVW�FHOpKR�VYėWD��=�WHOHPDWLFNpKR�SULQFLSX�URYQėç�Y\FKi]HO�NROHNWLYQt�
projekt KaspaH�]�URNX������RG�&DWKHULQH�GH�&RXUWHQRYp��NG\�ÀNWLYQt�SRVWDYD�QD�LQWHUQHWX�]tVNDOD�VYRX�LGHQWLWX�QD�]iNODGė�NRPX-
QLNDFH�VH�VNXWHĀQìPL�RVREDPL��7\WR�DNWLYLW\�QHE\O\�YåDN�FKiSiQ\�SULPiUQė�MDNR�OLWHUiUQt��SŉHVWRçH�]GH�MD]\N�KUDMH�NOtĀRYRX�~ORKX��

7RWpç�SODWt�L�R�SRĀtWDĀRYìFK�D�LQWHUQHWRYìFK�XPėOHFNìFK�SURMHNWHFK��NWHUp�SUDFXMtFt�V�MD]\NRYė�NyGRYDQìPL�URYLQDPL�]QDNś��
6NXSLQ\�� MDNR�QDSŉtNODG�-RGL��åRNRYDO\�]SRĀiWNX� MHåWė�]FHOD�QH]NXåHQp� LQWHUQHWRYp�SXEOLNXP� LQVFHQRYDQìP�UXåHQtP�V\V-
WpPX�D�SRĀtWDĀRYp�NRPXQLNDFH��8VNXSHQt�$VFLL�$UW�(QVHPEOH�]DVH�WUDQVIRUPRYDOR�]QiPp�ÀOP\�GR�UR]SRK\ERYDQìFK�WH[WRYìFK�
REUD]Fś�YH�IRUPiWX�$6&,,��6SHFLILFNì�SRĀtWDĀRYì�MD]\N�VORXçLO�URYQėç�SURJUDPiWRUśP�D�KDFNHUśP��NWHŉt�SURJUDPRYDOL�YLU\�
D�SUH]HQWRYDOL�MH�MDNR�XPėOHFNì�SRĀLQ�²�SŉLSRPHQRXW�PśçHPH�QDSŉtNODG�DNWLYLW\�5LFKDUGD�%UDQGRZD�D�%RULVH�:DQRZLWFKH�]�URNX�
������9]KOHGHP�N�WRPX��çH�YLU\�SŉHGVWDYXMt�MD]\NRYė�VWUXNWXURYDQp�VRIWZDURYp�SURJUDP\��PėO\�E\�VH�WDNp�ŉDGLW�N�GLJLWiOQt�SRH]LL�
D�VQDG�GRNRQFH�]WėOHVļRYDW��MDN�WYUGt�)ORULDQ�&UDPHU��MHMt�QHMKXWQėMåt�IRUPX��

'DOåt�IRUPRYiQt�GLJLWiOQt�SRH]LH�VH�H[SOLFLWQė�RGYR]RYDOR�]�OLWHUiUQt�WUDGLFH��3ŉHGHYåtP�VH�SŉLWRP�Y\FKi]HOR�]�QDUDWLYQė�RULHQWR-
YDQp�K\SHUWH[WRYp�OLWHUDWXU\��MHç�VH�UR]YtMHOD�Y�GUXKp�SRORYLQė�����OHW�Y�QėNWHUìFK�NXU]HFK�WYśUĀtKR�SVDQt�QD�DPHULFNìFK�Y\VRNìFK�
åNROiFK��]HMPpQD�%URZQ�8QLYHUVLW\��7HRUHWLNRYp�MDNR�7HG�1HOVRQ��*HRUJH�3��/DQGRZ�QHER�-D\�'DYLG�%ROWHU�Y\WYRŉLOL�]iNODG�QRYp�
SRHWRORJLH��7D� VH� ]DNOiGDOD� QD� HOHNWURQLFNpP�SURSRMRYiQt� IUDJPHQWś�� UHVS�� QHX]DYŉHQìFK�PXOWLOLQHiUQtFK� D�PXOWLVHNYHQĀQtFK�
WH[WRYìFK�VWUXNWXUiFK��/LWHUiUQt�K\SHUWH[W�VH�Y�WpWR�VRXYLVORVWL�FKiSDO�MDNR�GDOåt�NURN�PRGHUQtKR�D�SRVWPRGHUQtKR�WYśUĀtKR�SVDQt��
+\SHUWH[WRYRX�OLWHUDWXUX�SRGSRURYDOR�D�SRGSRUXMH�QDNODGDWHOVWYt�(DVWJDWH�6\VWHPV��NWHUp�GLVWULEXXMH�OLWHUiUQt�K\SHUWH[W\�YĀHWQė�
RGSRYtGDMtFtKR�VRIWZDUX�W\SX�Storyspace��9�XYHGHQpP�QDNODGDWHOVWYt�SXEOLNRYDO�WDNp�0LFKDHO�-R\FH�Y�URFH������VYśM�~VSėåQì�
K\SHUWH[WRYì�URPiQ�Afternoon, a Story��(GLĀQt�ŉDGD�NURPė�WRKR�]DKUQXMH�L�GDOåt�DXWRU\�K\SHUÀNFH��SŉLĀHPç�PśçHPH�MPHQRYDW�
QDSŉtNODG�6WXDUWD�0RXOWKURSD��-XG\�0DOOR\RYRX�ĀL�'HHQX�/DUVHQRYRX�

%iVQtFL�MDNR�-LP�5RVHQEHUJ�QHER�-RKQ�&D\OH\�Uś]Qp�K\SHUWH[WRYp�SULQFLS\�GiOH�RULJLQiOQė�UR]YtMHOL�YH�VYìFK�JUDPDWRORJLFNìFK�
EiVQtFK��9�1ėPHFNX�SRGREQė�H[SHULPHQWRYDO�+HLNR�,GHQVHQ��MHQç�SUDFRYDO�V�K\SHUWH[WHP�SRĀtQDMH�SURMHNWHP�Pool Processing 
]�URNX�������D�WR�MDN�YH�VP\VOX�SURSRMRYiQt�GRNXPHQWś��WDN�YH�IRUPė�NROHNWLYQtKR�SVDQt��

FRIEDRICH W. BLOCK, CHRISTIANE HEIBACH, KARIN WENZ82



FRIEDRICH W. BLOCK, CHRISTIANE HEIBACH, KARIN WENZ

'LJLWiOQt�SRH]LH�MDNRçWR�OLWHUiUQt�WYśUĀt�SUiFH�V�SRĀtWDĀHP�VH�YåDN�SŉHGHYåtP�RGYtMt�RG�H[SHULPHQWiOQt�SRH]LH�Y]QLNDMtFt������
Y�(YURSė�QD�SŉHORPX�����D�����OHW��9H�VWXWWJDUWVNpP�RNUXKX�RNROR�0D[H�%HQVHKR��NWHUì�MLç�RG�URNX������UR]YtMHO�HVWHWLNX�DXWRPD-
WLFN\�SVDQìFK�EiVQt��Y]QLNO\�Y�URFH������SUYQtࡐ�VWRFKDVWLFNp´�Dࡐ�XPėOHFNp´�WH[W\�7KHD�/XW]H�Y\WYRŉHQp�QD�YHONRNDSDFLWQtP�SRĀt-
WDĀRYpP�]Dŉt]HQt�=XVH�=�����3DUDOHOQė�SUREtKDO\�GDOåt�H[SHULPHQW\�D�SUYQt�YìVWDY\�N\EHUQHWLFNìFK�REUD]ś��1D�WH[W\�JHQHURYDQp�
SRĀtWDĀHP�QDUD]tPH�Y�QiVOHGXMtFtFK�OHWHFK�YtFHNUiW�Y�LQGLYLGXiOQtFK�VQDKiFK�DXWRUś�1DQQL�%DOHVWULQLKR���������-HDQD�%DXGRWD�
��������%ULRQD�*\VLQD���������(PPHWWD�:LOOLDPVH��������DG��'śOHçLWėMåt�QHç�VDPRWQp�YìVOHGN\�ĀL�NRQNUpWQt�SURFHV\�SUREtKDMtFt�
Y�SRĀtWDĀRYpP�]Dŉt]HQt�E\OD�X�WėFKWR�H[SHULPHQWś�RWi]ND��MDN�LQWHUSUHWRYDW�DXWRPDWLFN\�JHQHURYDQp�WH[W\�]�KOHGLVND�MHMLFK�HVWHWLF-
Np�IXQNFH��WR�]QDPHQi�YH�Y]WDKX�NH�NUHDWLYLWė�DXWRUD�ĀORYėND��6WHMQRX�RWi]NX�VL�QLFPpQė�NODGHPH�L�GQHV�Y�VRXYLVORVWL�V�WH[WRYìPL�
JHQHUiWRU\��UHVS��HOHNWURQLFN\�ŉt]HQìPL�LQIRUPDĀQtPL�SURFHV\��

2G�0D[H�%HQVHKR��LQLFLiWRUD�SŉHGHYåtP�NRQNUpWQt�D�YL]XiOQt�SRH]LH��PśçHPH�GRMtW�Dç�N�WYśUFśP�SRH]LH�YL]XiOQt�D�LQWHUPHGL-
iOQt��NWHŉt�VH�GŉtYH��RG�SRĀiWNX�����OHW�QDSŉtNODG�(GXDUGR�.DF�D�(UQHVWR�GH�0HOR�H�&DVWUR��ĀL�SR]GėML��RG�NRQFH�����OHW�QDSŉ��
$QGUp�9DOOLDV��5LFKDUG�.RQVWHODQHW]�ĀL�/DGLVODR�3DEOR�*\|UL�DG���YėQRYDOL�PRçQRVWHP�QRYp�PRQLWRURYp�HVWHWLN\�SUDFXMtFt�V�YLUWX-
iOQtP�SURVWRUHP��DQLPDFt�ĀL�LQWHUDNWLYLWRX��1D�WXWR�WUDGLFL�YH�6WXWWJDUWX�QDYi]DO�²�VSROHĀQė�V�FHORX�ŉDGRX�GDOåtFK�DXWRUś�QėPHFNp�
LQWHUQHWRYp� OLWHUiUQt� VFpQ\�²� WDNp�5HLQKDUG�'|KO�� NWHUì� Y����� OHWHFK�SDWŉLO� N�%HQVHKR�VNXSLQė���=DWtPFR�VH�N\EHUQHWLFNp�
XPėQt�D�OLWHUDWXUD�YH�6SRMHQìFK�VWiWHFK�D�YH�)UDQFLL�UR]YtMHO\�]SRĀiWNX�]FHOD�QH]iYLVOH�QD�LQWHUQHWX��Y�1ėPHFNX�VH�SRĀtWDĀ�MDNR�
HVWHWLFNp�PpGLXP�VNXWHĀQė�SURVDGLO�Dç�V�SŉtFKRGHP�ZHERYìFK�VWUiQHN��7DNp�GQHV�VH�Y�QėPHFN\�POXYtFtFK�]HPtFK�RGYtMt�YėWåLQD�
XPėOHFNìFK�DNWLYLW�QD�Ei]L�SRĀtWDĀH�SUiYė�RG�LQWHUQHWX�� 

9ì]QDPQp� WHRUHWLFNp� SRGQėW\� D� DNWLYLW\� MH� WŉHED� KOHGDW� YH�)UDQFLL�� NGH� Y� URFH� �����)UDQoRLV� /H� /LRQQDLV� StåH� VYśM� SUYQt�
PDQLIHVW�VNXSLQ\�2XOLSR�� �2XYURLU�GH�/LWWpUDWXUH�3RWHQWLHOOH��'tOQD�SRWHQFLiOQt�OLWHUDWXU\���NWHURX�]DORçLO�VSROHĀQė�V�5D\PRQGHP�
4XHQHDXHP�Y�URFH�������3ŉHGQRVWQtP�RXOLSRYVNìP�SULQFLSHP�MH�SVDQt�QD�]iNODGė�SŉHGHP�GDQìFK��YtFH�ĀL�PpQė�NRPSOLNRYDQìFK�
SUDYLGHO��W]Yࡐ��FRQWUDLQWHV´���2G�P\åOHQHN�Y\MiGŉHQìFK�Y�PDQLIHVWX�FK\EėO�SRWRP�Xç�MHQ�NUśĀHN�N�Y\WYiŉHQt�SRH]LH�Y�SURJUDPi-
WRUVNpP�MD]\NX�W\SXࡐ�$OJRO´��9�URFH������VH�Y�SDŉtçVNpP�&HQWUH�*HRUJH�3RPSLGRX�SRŉiGDOD�NRQIHUHQFH�R�OLWHUDWXŉH�D�YìSRĀHWQt�
WHFKQLFH��NWHUi�SŉLYHGOD�QėNWHUp�ĀOHQ\�VNXSLQ\�2XOLSR��MDNR�QDSŉ��3DXOD�)RXUQHOD��-DFTXHVH�5RXEDXGD�ĀL�,WDOD�&DOYLQD��N�Y\XçtYiQt�
SRĀtWDĀH�SUR�WYRUEX�WH[Wś���)RXUQHO�D�5RXEDXG�E\OL�Y�URFH������WDNp�]DNOiGDMtFtPL�ĀOHQ\�VNXSLQ\�$/$02���NWHUi�VH�VRXVWŉHGLOD�
YìKUDGQė�QD�SURSRMHQt�OLWHUDWXU\�D�SRĀtWDĀH��D�WR�SŉHGHYåtP�]�SRKOHGX�XPėOp��DOJRULWPLFNp�WH[WRYp�SURGXNFH��1DSŉtNODG�-HDQ�
3LHUUH�%DOSH�Xç�Y�WpWR�VRXYLVORVWL�VHVWURMLO�FHORX�ŉDGX�WH[WRYìFK�D�EiVļRYìFK�JHQHUiWRUś�D�QD�VYpP�SURMHNWX�QDGåHQė�SUDFXMH�
GRGQHV��9�URFH������VH�Y�UiPFL�YìVWDY\ࡐ�/HV�,PPDWpULDX[´��MHMtPç�NXUiWRUHP�E\O�-HDQ�)UDQoRLV�/\RWDUG��UHDOL]RYDO�OLWHUiUQt�SUR-
MHNW��GR�NWHUpKR�VH�SURVWŉHGQLFWYtP�PLQLWHOX�]DSRMLOR�PQRKR�DXWRUś��7HQWR�SURMHNW�E\O� WDNp�SUH]HQWRYiQ�Y�SUYQtP�WHOHPDWLFNpP�
XPėOHFNpP�ĀDVRSLVH�Art Access��9�URFH������VH�RNROR�3KLOLOLSSD�%RRW]H�D�)UpGpULFD�'HYHOD\H�IRUPRYDOD�QRYi�VNXSLQD�V�Qi]YHP�
/�$�,�5�(��1D�UR]GtO�RG�$/$02�VH�WRWR�XVNXSHQt�YėQXMH�GRGQHV�]HMPpQD�ĀDVRYìP�VWUXNWXUiP�RYOLYļXMtFtP�SURGXNFL�D�UHFHSFL�
PXOWLPHGLiOQtFK�D�DQLPRYDQìFK�GLJLWiOQtFK�WH[Wś�D�VYśM�SURMHNW�SUśEėçQė�SŉHGVWDYXMH�YH�YODVWQtP�HOHNWURQLFNpP�ĀDVRSLVH�$/,5(�� 
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2G�����OHW�VH�REMHYXMH�FHOi�ŉDGD�SURMHNWś��NWHUi MHGQRWOLYp��KLVWRULFN\�SRGPtQėQp�SURXG\�SRVWXSQė�SURSRMXMH��.�QLP�VH�ŉDGt�
RG�URNX������SURMHNW�p0es1s,�RG�URNX������LQWHUQHWRYì�SRUWiO�Electronic Poetry Center��(3&��SRG�YHGHQtP�/RVVD�3HTXHxD�*OD]LHUD�
]H�VWiWQt�XQLYHU]LW\�Y�1HZ�<RUNX� �%XIIDOR���Y�SUśEėKX�GRE\� UR]åtŉHQì�R�GYė�PH]LQiURGQt�V\PSR]LD����GiOH�SDN�DQWRORJLH�New 
Media Poetry11�Y\GDQi�Y�URFH������(GXDUGHP�.DFHP��VRXERUQp�Y\GiQt�IUDQFRX]VNpKR�çXUQiOX�$/,5(�D�'2&�.�6���]�URNX�������
MHKRç�VRXĀiVWt�MH�L�&'�520��D�LQWHUQHWRYì�PDJD]tQ�dichtung digital13�SXEOLNRYDQì�RG�URNX������5REHUWHP�6LPDQRZVNLP��=�WėFKWR�
SDUDOHOQtFK�DNWLYLW�XPėOFś��WHRUHWLNś�D�GDOåtFK�SURVWŉHGQtNś�VH�]URGLOD�VWUXNWXUD�QHMUś]QėMåtFK�SURMHNWś�D�GLVNXUVś��Y�Qtç�VH�GLJLWiOQt�
SRH]LH�DXWRQRPQė�UR]YtMt�

(67(7,.$�',*,7É/1Ì�32(=,(�²�+/('É1Ì�9/$671Ì+2�60Ė58

1HQt�PRçQp�MHGQR]QDĀQė�VWDQRYLW��]GD�VH�GLJLWiOQt�SRH]LH�Y�WUDGLĀQtP�SRMHWt�ŉDGt�VStåH�N�OLWHUDWXŉH�ĀL�YìWYDUQpPX�XPėQt��1DYtF�
E\�WDNRYiWR�NODVLÀNDFH�QH]QDPHQDOD�]�HVWHWLFNpKR�KOHGLVND�DQL�çiGQì�YHONì�SŉtQRV��$XWRU\�EìYDMt�RVRE\�QHER�VNXSLQ\��NWHUp�VH�
SURÀORYDO\�Y�Uś]QìFK�GUX]tFK�XPėQt��Dő�Xç�VH�MHGQi�R�OLWHUDWXUX��YìWYDUQp�XPėQt�QHER�WDNp�KXGEX��D�ĀDVWR�MVRX�ĀLQQp�KQHG�Y�QėNR-
OLND�REODVWHFK�QDMHGQRX��

-DNRçWR�OLWHUiUQt�WYRUED�Y�UiPFL�PHGLiOQtKR�XPėQt�]DXMtPi�GLJLWiOQt�SRH]LH�SR]LFH�YHOLFH�Y\KUDQėQp�²�MHMtP�~VWŉHGQtP�WpPDWHP�
MH�WRWLç�MDN�PRGLÀNDFH�MD]\ND�GRFtOHQi�SRXçLWìPL�PpGLL��WDN�MD]\NRYi�SRGVWDWD�GLJLWiOQtFK�PpGLt�MDNR�WDNRYìFK��=�KOHGLVND�OLWHUDWXU\�
GLJLWiOQt�SRH]LH�QDRSDN�UR]åLŉXMH�D�DNWXDOL]XMH�VPėŉRYiQt�H[SHULPHQWiOQt� OLWHUiUQt� WYRUE\�UR]YtMHQp�SŉHGHYåtP�Y�GUXKp�SRORYLQė�
����VWROHWt�

9ėGHFNì�D�SRHWRORJLFNì�GLVNXUV�VH�QLFPpQė�]DWtP�UR]YtMt�Y�ĀLVWė�OLWHUiUQtP�NRQWH[WX��DĀNROLY�L�]GH��Y�MDNpPVL�H[SHULPHQWiOQtP�
VWiGLX�� O]H�Y\VOHGRYDW� Uś]Qp� WHQGHQFH��1D�V\PSR]LX�Y�QėPHFNpP�(UIXUWX�VH�Y�SRGVWDWė�GLVNXWRYDOR� WpPėŉ�R�YåHFK�NOtĀRYìFK�
SRMPHFK��MD]\N��WH[W��SVDQt��ĀWHQt��DXWRU��VSLVRYDWHO��ĀWHQiŉ��SRH]LH��SRHWLĀQRVW��9�NRQVWUXNWLYQt�GHEDWė�R�XPėQt�QD�SRPH]t�OLWHUD-
WXU\�D�YìSRĀHWQt�WHFKQLN\�VH�XYHGHQp�SRMP\�VWDO\�QDNRQHF�XUĀLWìP�YìFKRGLVNHP�SUR�PRçQRX�VSROHĀQRX�LQWHUSUHWDFL�SŉtVOXåQìFK�
XPėOHFNìFK�DNWLYLW��� 

3ŉL�GLVNX]L�R�GLJLWiOQt�SRH]LL�KUiO�UROL�QHMHQ�Uś]Qì�SśYRG�~ĀDVWQtNś��DOH�WDNp�QHXVWiOi�VQDKD�]GśYRGļRYDW��SURĀ�VH�GLJLWiOQt�WH[W\�
RGOLåXMt�RG�WH[Wś�WLåWėQìFK��WHG\�VQDKD�Y\PH]LW�VH�YśĀL�NXOWXŉH�NQLKWLVNX��-DNR�VSHFLÀFNi�NULWpULD��QD�MHMLFKç�]iNODGė�VH�GLJLWiOQt�
XPėQt�RGOLåXMH�RG�WLåWėQìFK�WH[Wś��VH�RSDNRYDQė�]GśUD]ļRYDO\�QiVOHGXMtFt�VNXWHĀQRVWL�

��SURSRMHQt�IUDJPHQWś�D�GDWRYìFK�VRXERUś�SRFKi]HMtFtFK�]H�VWHMQìFK�QHER�Uś]QìFK�W\Sś�PpGLt
��VRXYLVHMtFt�PXOWLOLQHDULWD�ĀL�FK\EėMtFt�OLQHDULWD�WH[WRYìFK�VWUXNWXU�D�MHMLFK�LQGLYLGXiOQt�]SśVRE�ĀWHQt
��PXOWLPHGLDOLWD�D�DQLPDFH�WH[Wś�Y�QHMåLUåtP�VORYD�VP\VOX
��LQWHUDNWLYLWD�XPRçļXMtFt�XçLYDWHOśP�]DVDKRYDW�GR�WH[WRYp�GDWDEi]H�QD�PRQLWRUX�ĀL�Y�GDWRYìFK�VRXERUHFK
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��LQWHUDNWLYLWD�Y\SOìYDMtFt�]�NRPXQLNDFH�Uś]QìFK�XçLYDWHOś�SRĀtWDĀRYp�VtWė
��VRXYLVHMtFt�SRVXQ�ĀL�~SOQi�WUDQVIRUPDFH�]DYHGHQìFK�UROt�DXWRU��ĀWHQiŉ��Y\GDYDWHO�

7DNRYpWR�Y\PH]HQt�PśçH�EìW�VLFH�GR�MLVWp�PtU\�XçLWHĀQp��DOH�PLQLPiOQė�]H�GYRX�GśYRGś�QHQt�GRVWDĀXMtFt��3UYQtP�GśYRGHP�
MH�IDNW��çH�]FHOD�RSRPtMt�HVWHWLFNì�REVDK�GLJLWiOQtFK�WH[Wś��SURWRçH�VWHMQìP�]SśVREHP�O]H�FKDUDNWHUL]RYDW�LQWHUQHWRYp�REFKRG\��
SOiQRYDĀH� WUDV��NDWDORJ\�NQLKRYHQ��PXOWLPHGLiOQt� OH[LND��YėGHFNp�HPDLORYp�VH]QDP\��HURWLFNp�FKDW\��Y\KOHGiYDĀH�ĀL� OLERYROQp�
GRPRYVNp�VWUiQN\��.DP�SRWRP�VLWXRYDW�XPėOHFNì�]iPėU�SŉtVOXåQìFK�SURMHNWś"�

'DOåtP�SUREOpPHP�MH��çH�VH�Y�PQRKD�SŉtSDGHFK�Y\FKi]t�]�SDUDGLJPDWX�NQLK\�D�RG�QėKR�RGYR]HQìFK�NRQFHSWś�D�SRMPś��QDSŉ��
autor, dílo a ĀWHQiŉ�MDNRçWR�SRMP\�VSHFLÀFN\�XçtYDQp�Y�REODVWL�NQLçQt�NXOWXU\���3UR�FKiSiQt�GLJLWiOQt�SRH]LH�MVRX�DOH�XYHGHQi�HVWH-
WLFNi�NULWpULD�D�SRKOHG�SUL]PDWHP�NQLçQt�NXOWXU\�Y�SRGVWDWė�RPH]XMtFt�D�]NUHVOXMtFt��

-HVWOLçH�VH�FKFHPH�YtFH�]DPėŉLW�QD�HVWHWLFNRX�VORçNX�GLJLWiOQtFK� WH[Wś��RWHYtUDMt�VH�]GH�GYė�~]FH�SURSRMHQp�PRçQRVWL��EXč�
PśçHPH�VPėŉRYDW�VYśM�SRKOHG�QD�WYśUĀt�SURFHV�D�XYDçRYDW�QDG�PRçQRVWPL�GLJLWiOQtKR�PpGLD�VDPRWQpKR�D�SŉLWRP�VOHGRYDW�PRGL-
ÀNDFL�MD]\ND�QD�]iNODGė�MHKR�VSHFLÀFNp�VWUXNWXU\�RGOLåQp�RG�RVWDWQtFK�PpGLt��QHER�Y\FKi]HW�]�SŉtVOXåQìFK�EiVQLFNìFK�WHQGHQFt��
NWHUp�VH�RMHGLQėOH�REMHYRYDO\�QHMSR]GėML�RG�����VWROHWt�D�SRVWXSHP�ĀDVX�E\O\�H[SOLFLWQė��SURJUDPRYė�XçtYiQ\�Y�Uś]QìFK�SRGREiFK�
H[SHULPHQWiOQt�SRH]LH��

3RGtYHMPH�VH�Q\Qt�EOtçH�QD�SUYQt�PRçQRVW��3ŉL�HVWHWLFNp�FKDUDNWHUL]DFL�VH�PśçHPH�VRXVWŉHGLW�QD�VWUXNWXUX�SRĀtWDĀH�D�LQWHUQHWX��
7tP�VH�]�SRHWRORJLFNpKR�KOHGLVND�GRVWiYiPH�SŉHGHYåtP�N�RWi]FH�� MDN�VH�WH[W��ĀL� OpSH� MD]\N��SURPėļXMH�QD�]iNODGė�SRXçLWpKR�
PpGLD��2EVDK�]REUD]HQì�QD�PRQLWRUX�Y\FKi]t�WRWLç�]�Uś]QìFK�V\PEROLFNìFK�VWUXNWXU��MDNR�QDSŉtNODG�]QDNś�WDEXON\�$6&,,��D�]iUR-
YHļ�MH�XWYiŉHQ�VRIWZDUHP��WHG\�WH[WRYìPL�IRUPDPL��NWHUp�SVDQì�ĀL�POXYHQì�SURMHY��D�VWHMQė�WDN�L�REUi]N\��]YXN\��ÀOP\�DG���SURGXNX-
Mt��D�WDN�WH[WRYRX�VWUXNWXUX�YìUD]QìP�]SśVREHP�WUDQVIRUPXMt��1HMOpSH�WR�O]H�VQDG�XNi]DW�QD�VWUXNWXŉH�LQWHUQHWRYìFK�DGUHV��.�WRPX�
%ULDQ�.LP�6WHIDQV��������VWU������SR]QDPHQiYi��9HåNHUp�LQWHUQHWRYp�WH[W\�GLVSRQXMt�QDYtF�MDNRXVL�ODWHQWQt�H[LVWHQFt��NWHUi�MH�SURࡐ�
Qė�çLYRWRGiUQi��D�WDN�L�QH]E\WQi�´�$�N�WRPX�Qi]RUQė�GRGiYi��MDN�O]H�K\SHUWH[WRYp�RGND]\�SRHWLFN\�]SUDFRYiYDW��WDPWpç��VWU�������
1H]DMtPDYp�MVRX�SRGOH�WRKRWR�DXWRUD�QDSŉtNODG�K\SHUOLQN\��NWHUp�VH�Y�SROL�SUR�LQWHUQHWRYRX�DGUHVX�]REUD]XMt�QiVOHGRYQė�

Ӻ$�+5() ´KWWS���ZZZ�GLVQH\�FRP´ӻ:DOW�'LVQH\Ӻ�$ӻ
7DWR�ŉiGND�VH�QD�REUD]RYFH�]SUDYLGOD�REMHYt�MDNR
:DOW�'LVQH\�
=DMtPDYėMåt�MH�QDRSDN�WDNRYìWR�]SśVRE�SVDQt�
Ӻ$�+5() ´KWWS���ZZZ�LGRQWSDUWLFXODUO\FDUH�FRP´ӻ:DOW�'LVQH\Ӻ�$ӻ
,�WDNWR�]DGDQi�LQWHUQHWRYi�DGUHVD�VH�QD�LQWHUQHWX�EėçQė�]REUD]XMH�MDNR
:DOW�'LVQH\�
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1D�UR]GtO�RGࡐ�QRUPiOQt´�WH[WRYp�DGUHV\�]REUD]RYDQp�QD�REUD]RYFH�QHQt�VYpE\WQi�IRUPXODFH�LQWHUQHWRYpKR�RGND]X�Y�EėçQė�
VNU\WpP�]GURMRYpP�WH[WX�]SUDYLGOD�YLGėW��)RUPiOQt� MLQDNRVW� WDNRYpKRWR�RGND]X�²�VDPR]ŉHMPė�Y�]iYLVORVWL�QD�SRXçtYDQpP�SUR-
KOtçHĀL�²�SŉLWRP�DOH�Y\WYiŉt�LURQLFNì�]ORP��NWHUì�RGKDOXMH�VSHFLÀFNRX�IRUPX�WRKRWR�PpGLD��([LVWXMH�PQRKR�SŉtNODGś�GLJLWiOQt�SRH]LH��
NWHUp�VL�KUDMt� V� UR]GtOHP�PH]L� URYLQRX�]REUD]RYDQpKR�REVDKX�D�QHYLGLWHOQRX� URYLQRX�]QDNś��-LQìPL�VORY\��GtN\�VYp� MHGLQHĀQp�
VFKRSQRVWL�GHPRQVWURYDW�QD�VREė�YOLY�SRXçLWpKR�PpGLD�YĀHWQė�MHKR�MD]\NRYp�SRGVWDW\�GLVSRQXMH�GLJLWiOQt�SRH]LH�]iNODGQtP�SŉHG-
SRNODGHP�SUR�Y\WYiŉHQt�YtFH~URYļRYp�WH[WRYp�VWUXNWXU\�

'UXKRX�PRçQRVWt�MH�Y\FKi]HW�]�WUDGLF�VSRMHQìFK�V�H[SHULPHQWiOQt�OLWHUDWXURX�GUXKp�SRORYLQ\�����VWROHWt��9�Wp�GREė�VH�]DĀtQi�
YtFH�XYDçRYDW�R�YOLYX�SRXçLWpKR�PpGLD�QD�XPėOHFNì�DUWHIDNW��D�SURWR�O]H�GDQRX�OLWHUiUQt�WYRUEX�RSUiYQėQė�R]QDĀRYDW�]Dࡐ�PHGLiOQt�
SRH]LL´����&HQWUiOQtP�WpPDWHP�WDNWR�FKiSDQp�PHGLiOQt�SRH]LH�MH�Y]WDK�MD]\ND�Y�StVHPQp��REUD]RYp�ĀL�]YXNRYp�SRGREė�N�SŉtVOXåQp-
PX�QRVQpPX�PpGLX��NQLKD��SVDFt�VWURM��IRWRJUDÀH��ÀOP��HOHNWURQLFNì�]YXN��GRSLV��ID[��UR]KODV��WHOHYL]H��YLGHR��KRORJUDÀH�D�SRĀtWDĀ���
'LJLWiOQt�SRH]LH�MH�QDYtF�VSŉt]QėQD�V�QHMUś]QėMåtPL�OLWHUiUQtPL�çiQU\��MDNR�QDSŉ��NRQNUpWQt�D�YL]XiOQt�SRH]Lt��]YXNRYRX�SRH]Lt��PDLODUWHP��
QRYìPL�DXGLRKUDPL��YLGHRSRH]Lt�QHER�KRORJUDÀFNRX�SRH]Lt��0HGLiOQt�SRH]LH�VH�MLç�GORXKi�OpWD�SRK\EXMH�QD�SRPH]t�Uś]QìFK�VYėWś�
D�MH�XUĀLWìP�SRMtWNHP�PH]L�PHGLiOQtPL�NXOWXUDPL��Uś]QìPL�GUXK\�XPėQt�ĀL�XPėQtP�D�YėGRX��1DYtF�VH�Xç�GiYQR�RSURVWLOD�RG�MHGQRVWUDQQp�
YD]E\�QD�NQLçQt�NXOWXUX��$ĀNROLY�PHGLiOQt�SRH]LH�WXWR�YD]EX�Y�SRGVWDWė�GHNRQVWUXRYDOD��EìYi�WHQWR�YìYRM�]SUDYLGOD�SRYDçRYiQ�
]D�PDUJLQiOQt��D�WR�]HMPpQD�]�SRKOHGX�OLWHUiUQt�YėG\��NWHUi�VH�YH�YėWåLQė�SŉtSDGś�QD�NQLçQt�NXOWXUX�Yi]DOD�D�YiçH�MDNR�QD�]iNODGQt�
QRVQp�PpGLXP��

6DPRWQi�KLVWRULH�GLJLWiOQt�SRH]LH�XND]XMH��çH�VH�Pi�FKiSDW�QH�MDNR�DYDQWJDUGQt��UDGLNiOQt�LQRYDFH��DOH�MDNR�UR]åtŉHQt�SRH]LH�
PHGLiOQt�ĀL�H[SHULPHQWiOQt��9�SR]PėQėQp�ĀL�UR]YLQXWp�SRGREė�WRWLç�ĀDVWR�Y\XçtYi�QėNWHUp�SULQFLS\��MHç�MVRX�W\SLFNp�SUiYė�SUR�SRH-
]LL�RULHQWRYDQRX�QD�PpGLD��$QLç�E\FKRP�VH�VQDçLOL�R�~SOQì�YìĀHW��SRStåHPH�QėNWHUp�]�WėFKWR�]iNODGQtFK�FKDUDNWHULVWLN��N�QLPç�SDWŉt�
PM��PHGLiOQt�UHÁH[H��SURFHVXDOLWD��LQWHUDNWLYLWD��K\SHUPHGLDOLWD�D�VtőRYp�SURSRMHQt��-HGQi�VH�SŉLWRP�R�NRQFHSW\��NWHUp�VH�Y�NRQNUpW-
QtFK�XPėOHFNìFK�SURMHNWHFK�YėWåLQRX�SUROtQDMt�D�O]H�MH�UR]GėOLW�MHQ�SRHWRORJLFN\��WR�]QDPHQi�QD�]iNODGė�DQDOì]\��

0HGLiOQt� UHÁH[H�VH�X�GLJLWiOQt�SRH]LH�SURMHYXMH� ]H� YåHFK�NRQFHSWś�DVL� QHMYìUD]QėML��0HGLiOQt� UHIOH[t� VH�P\VOt� SRHWLFNì�
]iMHP�Rࡐ�NRQNUpWQt�PDWHULiO´�VDPRWQpKR�MD]\ND��MDN�WR�QDSŉtNODG�IRUPXORYDOD�NRQNUpWQt�SRH]LH��WHG\�XYDçRYiQt�QDG�UROt�MD]\ND�SŉL�
YQtPiQt�D�NRPXQLNDFL��SUiFH�V�MHKR�DNXVWLFNìP��StVPRYė�JUDÀFNìP�ĀL�YL]XiOQtP�YìUD]HP�QHER�WDNp�LQYHQWiŉHP�SUYNś�D�SUDYLGHO��
JUDPDWLN\�D�VpPDQWLN\��9�SŉtSDGė�GLJLWiOQt�SRH]LH�VH�SŉLWRP�MHGQi�]HMPpQD�R�VOHGRYiQt�VSHFLÀFNìFK�GLJLWiOQtFK�D�K\SHUPHGLiOQtFK�
VWUXNWXU�ĀL�SURFHVś��NWHUp�VH�QD�MD]\N�]DPėŉXMt�D�O]H�MH�MHKR�SURVWŉHGQLFWYtP�]NRXPDW��'R�WpWR�NDWHJRULH�VSDGDMt�L�NRQFHSW\��MHMLFKç�
VQDKRX�MH�UHÁHNWRYDW�]GURMRYp�NyG\��SURJUDPRYiQt�ĀL�UR]KUDQt�YH�Y]WDKX�N�YODVWQt�SRGVWDWė��$VL�QHMUDGLNiOQėML�SRVWXSRYDO�]�WRKRWR�
KOHGLVND�$ODQ�6RQGKHLP��NG\ç�VYśMࡐ�&RGHZRUN´�NRPSRQRYDO�SŉtPR�Y�SURJUDPRYDFtP�MD]\FH�

'REUìP�SŉtNODGHP�MH�WDNp�ascii forkbom�RG�-DURPLOD��.G\ç�VH�]DGi�ŉDGD����]QDNś�Y�SŉtVOXåQpP�SRŉDGt�GR�SŉtND]RYpKR�ŉiGNX�
V\VWpPX�8QL[�D�RGHQWUXMH�VH��VSDGQH�EėKHP�QėNROLND�VHNXQG�FHOì�SRĀtWDĀ��SURWRçH�OVWLYì�SURJUiPHN�Gi�SŉtND]�NRStURYDW�QėNROLNUiW�
ViP�VHEH��ĀtPç�GRMGH�N�U\FKOpPX�Y\ĀHUSiQt�V\VWpPRYìFK�]GURMś��7DWR�NUiWNi�ŉDGD�]QDNś�WRWLç�]FHOD�RGSRYtGi�VWUXNWXŉH�V\PEROś��
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NWHURX�VLFH�Y\XçtYDMt�SRĀtWDĀRYp�WHFKQRORJLH��DOH�EėçQė�]śVWiYi�QHSŉtVWXSQi��0HGLiOQt�UHÁH[H�VH�GiOH�VDPR]ŉHMPė�WìNi�L�MDNpKR-
NROLY�MLQpKR�]SśVREX�Y\XçLWt�SRĀtWDĀRYìFK�YODVWQRVWt��MDNìPL�MVRX�QDSŉtNODG�DQLPDFH��LQWHUDNWLYLWD��K\SHUPHGLDOLWD��VtőRYp�SURSRMHQt�
QHER�~SOQė�MHGQRGXFKp�SRXçLWt�VRIWZDUX�ĀL�KDUGZDUX��MDN�R�WRP�VYėGĀt�PM��L�GtOR�)UDQND�)LHW]HND��-HKR�.ROHĀNRYp�NŉHVOR��5ROOVWXKO���
:KHHOFKDLU��MH�V�GiYNRX�LURQLH�Y\EDYHQp�YåHPL�PRçQìPL�XWLOLWDPL��D�WDN�VW\OL]RYDQp�GR�MDNpKRVL�SŉtVWURMH�QD�SVDQt�D�ĀWHQt��.ŉHVOR�
VH�SRWRP�SRK\EXMH�SR�PRGHORYp�]iYRGQt�GUi]H��0DOi�NDPHUD�VNHQXMH�ELQiUQt�NyGRYiQt�QD�VWŉHGQtP�SUXKX�GUiK\��1DĀWHQì�NyG�
VH�SRWRP�QėNROLNUiW�V\PEROLFN\�WUDQVIRUPXMH��Dç�VH�QDNRQHF�QD�SŉLSHYQėQpP�PRQLWRUX�REMHYt�YėWD�´�1DMHGQRX�PL�WR�E\OR�MHGQRࡐ�

 Procesualita:�0HGLiOQt�SRH]LH�VH�YėQRYDOD�]HMPpQD�SURFHVśP�WDN]YDQpKR�RWHYŉHQpKR�GtOD���QHEROLࡐ�XPėOHFNpKR�GtOD�Y�SRK\-
EX´��1HMHGQi�VH�]GH�SŉLWRP�SRX]H�R�RWi]NX�XNRQĀHQt�GtOD�QD�]iNODGė�DNWLYLW\�UHFLSLHQWD��MDN�]GśUD]ļXMH�8PEHUWR�(FR��DOH�WDNp�
R�G\QDPLNX�RGYR]HQRX�RG�MD]\NRYìFK�ĀL�]QDNRYìFK�SRVWXSś�Y�QHMåLUåtP�VORYD�VP\VOX�

7DNp�Y�SŉtSDGė�GLJLWiOQt�SRH]LH�KUDMH�QHX]DYŉHQRVW�D�G\QDPLĀQRVW�GśOHçLWRX�~ORKX��3RGVWDWQì�MH�]HMPpQD�Y]WDK�PH]L�VORçNDPL��
MHç�O]H�YQtPDW�VP\VO\��SRK\E�YH�VP\VOX�DQLPDFH��I\]LFNì�SRK\E�WH[WX���D�SRĀtWDĀRYìPL�SURFHV\��NWHUp�MH�Y\YROiYDMt��VWUXNWXUiOQt�
SRK\E�SRĀtWDĀRYìFK� ĀL� ]QDNRYìFK�SURFHVś���&HOi� ŉDGD�DUWHIDNWś�SUDFXMH� V� MHGQtP�]� WėFKWR�DVSHNWś�� SŉLĀHPç�VH�PśçH� MHGQDW�
QDSŉtNODG�R�DQLPDFL�QD�PRQLWRUX�QHER�SRĀtWDĀRYp�ĀL�LQWHUQHWRYp�]SUDFRYiQt��.URPė�WRKR�H[LVWXMt�L�GtOD��NWHUi�UR]GtO�PH]L�REėPD�
DVSHNW\�WHPDWL]XMt�

8PėOFL�VH�SŉLWRP�QDSŉtNODG�]DPėŉXMt�QD�WUDQVIRUPRYDQRX�HVWHWLNX�ĀDVRYpKR�YQtPiQt�SŉL�VOHGRYiQt�GLJLWiOQė�]SUDFRYDQp�MD]\NR-
Yp�ĀL�]QDNRYp�VWUXNWXU\��6�WtPWR�SULQFLSHP�SUDFXMt�]HMPpQD�IUDQFRX]åWt�DXWRŉL��3ŉtNODGHP�PśçH�EìW�HVVD\���ÁF�RG�-HDQD�0DULH�'XWH\KR�
D�-DQH�6DXWLHURYp��-HMLFK�DQLPRYDQì�WH[W�QHQt�PRçQp�SDUDOHOQė�SR]RURYDW�D�ĀtVW��SURWRçH�MHGQRWOLYp�WH[WRYp�ŉiGN\�O]H�GHåLIURYDW�
SRX]H�Y�MHGQRP�XUĀLWpP�ĀDVRYpP�RNDPçLNX��NG\�QDRSDN�YåH�RVWDWQt�]śVWiYi�QHĀLWHOQp��

9�MLQìFK�SŉtSDGHFK�VH�PśçH�MHGQDW�R�SURFHV\�SUDFXMtFt�V�WUDQVIRUPDFt�]QDNś��-DNR�SŉtNODG�]GH�PśçHPH�XYpVW�PQRKRYUVWHY-
QDWRX�SUiFL�Genesis�RG�(GXDUGD�.DFD��NWHUi�VH�SRK\EXMH�QD�SRPH]t�GLJLWiOQtFK�LQIRUPDĀQtFK�WHFKQRORJLt�D�JHQHWLN\��9ėWD�]�%LEOH�
]�NQLK\�*HQHVLV�MH�]GH�SŉHYHGHQD�GR�ELQiUQtKR�NyGX�0RUVHRY\�DEHFHG\�D�QiVOHGQė�GR�NyGX�JHQHWLFNpKR��*HQHWLFNì�NyG�]Qi-
]RUļXMH�EDNWHULiOQt�NXOWXUX�PXWXMtFt�SŉL�GRSDGX�XOWUDÀDORYìFK�SDSUVNś��R�MHMLFKç�LQWHQ]LWė�UR]KRGXMH�LQWHUQHWRYp�SXEOLNXP��3R�XUĀLWp�
GREė�VH�WUDQVIRUPRYDQì�JHQHWLFNì�NyG�SŉHYHGH�]SiWN\�GR�YHUEiOQtKR�MD]\ND�D�GLYiN�Pi�PRçQRVW�SśYRGQt�D�JHQHWLFN\�]PėQėQì�
WH[W�SRURYQDW�

Interaktivita�~]FH�VRXYLVt�VH�]iMPHP�R�SURFHV��3ŉL�LQWHUDNWLYLWė�VH�YåDN�QHNRQFHSWXDOL]XMH�SRX]H�DNWLYLWD�DXWRUD��DOH�WDNp�SXE-
OLND��7HQWR�SRMHP�VH�RG�����OHW�SRVWXSQė�UR]åLŉRYDO�VPėUHP�N�RWHYŉHQìP�VWUXNWXUiP�D�SURFHVśP��FRç�]SUDYLGOD�YHGOR�N�HVWHWLF-
NpPX�Y\XçLWt�V\PEROLFNìFK��NRJQLWLYQtFK�QHER�NRPXQLNDWLYQtFK�SURFHVś�D�SŉHGHYåtP�N�SŉtPpPX�]DĀOHQėQt�SXEOLND�ĀL�UHFLSLHQWś��
6�LQWHUDNWLYLWRX�SUDFXMH�YHåNHUp�LQWHUPHGLiOQt�XPėQt��DNĀQt�XPėQt��KDSSHQLQJ\��KQXWt�)OX[XV�L�NRQFHSWXiOQt�XPėQt��3URWRçH�VH�
H[SHULPHQWiOQt�SRH]LH�UR]YtMHOD�Y�SŉtPp�VRXYLVORVWL�V� WėPLWR� WHQGHQFHPL��QDFKi]t� WHQWR�SŉtVWXS�XSODWQėQt� L�]GH1ࡐ��RYì´��DNWLYQt�
GLYiN��NWHUì�WYśUĀt�SURFHV�QHMHQRP�VOHGXMH��DOH�L�GRNRQĀXMH��VH�GRVWiYi�QD�HVWHWLFNp�YìVOXQt��-H�WRWLç�MDNRXVL�SRP\VOQRX�UHIHUHQĀQt�
YHOLĀLQRX�SUR�RWHYŉHQp�D�VHEHUHÁHNWXMtFt�SURFHV\�YQtPiQt�D�LQWHUSUHWDFH�D�]iURYHļ�WYśUĀtP�]SśVREHP�]DVDKXMH�GR�XPėOHFNpKR�
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SURFHVX��'LJLWiOQt�SRH]LH�UR]åLŉXMH�SRMHWt�LQWHUDNWLYLW\�Y�WRP�VP\VOX��çH�DNWLYLWD�GLYiNś�MH�I\]LFN\�YLGėW��O]H�MLࡐ�HPSLULFN\�]DNRXåHW´�
D�VOHGRYDW��$NWLYLWX�XçLYDWHOś�O]H�SŉLWRP�QDSURJUDPRYDW�QHMUś]QėMåtP�]SśVREHP��Y�LGHiOQtFK�SŉtSDGHFK�H[HPSOLÀNDWLYQė��8PėOHFNì�
SURFHV�O]H�RYOLYļRYDW�QD�]iNODGė�QHMUś]QėMåtFK�VStQDĀś��IRUPXOiŉś�ĀL�RNHQ�SUR�]DGiYiQt�LQIRUPDFt��$OH[HM�6KXOJLQ�NRPSRQRYDO�
LQWHUQHWRYp�VWUiQN\�SUR�VYśM�SURMHNW�Formart�SRX]H�MDNR�SORFKX�V�WODĀtWN\�D�SROtĀN\�SUR�]DGiYiQt�WH[WX��9�MLQìFK�SŉtSDGHFK��MDNR�
QDSŉtNODG�Y�Yatoo�RG�VNXSLQ\�=HLWJHQRVVHQ����PśçH�SXEOLNXP�UHDJRYDW�R�QėFR�Uś]QRURGėML��DOH�SŉHVWR�Y�UiPFL�SŉHGHP�]DGDQìFK�
SUDYLGHO��8YHGHQì�SURMHNW�Y\FKi]t�]�RUQDPHQWX�SŉLSRPtQDMtFtKR�NUDVRKOHG��SŉLĀHPç�GLYiFL�PRKRX�DNWLYRYDW�MHKR�MHGQRWOLYp�SUYN\��
.DçGì�SUYHN�VH�YiçH�N�QėMDNpPX�NRQNUpWQtPX�POXYHQpPX�VORYX��3RNXG�XçLYDWHO�SRVWXSXMH�SRGOH�VWDQRYHQpKR�SRŉiGNX��MH�QDNR-
QHF�RGPėQėQ�VP\VOXSOQìP�GLDORJHP��-HVWOLçH�YåDN�SRŉDGt�SRUXåt��Y]QLNi�YL]XiOQė�D�DNXVWLFN\�]DMtPDYì�FKDRV�

1ėNWHUp� LQWHUDNWLYQt� LQVWDODFH�YWDKXMt�SR]RURYDWHOH�GR�KU\� MDNR�DNWpUD�� MLQp�]�QėM�GėODMt�VRXĀiVW�VDPRWQpKR�GtOD�� MDNR�QDSŉt-
NODG� MLç�]PtQėQp�Legible City��Text Rain�RG�&DPLOOH�8WWHUEDFNRYp�D�5RP\�$FKLWXYD�]DVH�XPRçļXMH�QD�YLUWXiOQtP�]UFDGORYpP�
RGUD]X�]DFK\WiYDW�NDSN\�GHåWė�Y�SRGREė�SDGDMtFtFK�StVPHQ��NWHUp�VH�QD�NRQWXUiFK�GLYiNRYD�WėOD�IRUPXMt�Y�ĀLWHOQp�YHUåH��

,QWHUDNWLYLWD�VH�YçG\�]DNOiGi�QD�GLDORJX�PH]L�XçLYDWHOHP�D�SRĀtWDĀHP��WHG\�GLDORJX�PH]L�NRQFHSĀQė�SRGREQìPL��DOH�SŉHVWR�
RGOLåQìPL�SyO\�NRPXQLNDĀQtKR�SURFHVX��9HONì�GśUD]�VH�SŉLWRP�NODGH�QD�VDPRWQì�SURFHV��QHERő�UR]YtMHQt�GtOD�MH�QD�DNWLYLWX�XçLYDWH-
Oś�GRVORYD�RGNi]iQR��9�]iYLVORVWL�QD�NRQNUpWQt�VWUXNWXŉH�SURMHNWX�PRKRX�YpVW�VWHMQp�DNWLYLW\�N�UR]GtOQìP�SURFHVśP�D�RSDNRYiQtP�
VH�PRKRX�RGKDORYDW�QRYp�DVSHNW\��NWHUp�E\O\�HYHQWXiOQė�X�SŉHGFKR]tFK�YìVOHGNś�SRWODĀHQ\�

Hypermedialita�VH�Y�GLVNXUVX�GLJLWiOQtFK�WH[Wś�SRYDçXMH�]D�UR]åtŉHQt�K\SHUWH[WX����7ìNi�VH�SURSRMRYiQt�QHMHQ�WH[WRYìFK��DOH�WDNp�
]YXNRYìFK��REUD]RYìFK�ĀL�YLGHRYìFK�GDW�D�Y\WYiŉt�MHGQROLWì�GDWRYì�DUWHIDNW��$VFRWW��������+\SHUPHGLDOLWD�VH�DOH�QHRPH]XMH�QD�SRXKp�
SURSRMRYiQt�PHGLiOQtFK�IRUPiWś�GR�PXOWLPHGLiOQtKR�VSHNWiNOX��DOH�YėQXMH�VH�URYQėç�RWi]FH�WHFKQLFNp�D�NXOWXUQt�NYDOLW\�PpGLt��6QD-
KX�SURSRMLW�WH[W�D�REUD]�WDN��DE\�E\OR�PRçQp�UHÁHNWRYDW�MHMLFK�SŉtVOXåQì�PHGLiOQt�FKDUDNWHU��PśçHPH�VOHGRYDW�MLç�Y�LQWHUPHGLiOQtP�
XPėQt�D�]HMPpQD�YL]XiOQt�SRH]LL��+\SHUPHGLDOLWD�VH�YåDN�VRXVWŉHGt�QHMHQ�QD�YL]XiOQė�DNXVWLFNRX�VWUiQNX�WDNWR�NRPELQRYDQpKR�
GtOD��DOH�WDNp�QD�SURJUDPRYRX�URYLQX��NGH�Y]QLNi�D�NGH�GRFKi]t�NH�NyGRYp�WUDQVIRUPDFL�D�LQWHUDNFL��'REŉH�WR�MH�YLGėW�QD�GLJLWiOQt�
YLGHX�Yumiko�RG�$QGUHDVH�0�OOHUD�3RKOHKR��'LYiFL�VOHGXMt�VWUQXOì�REOLĀHM�çHQ\��UHVS��SRK\E�MHMtFK�RĀt��7HQ�ŉtGt�EėK�WH[WRYìFK�ŉi-
GHN��NWHUp�YL]XDOL]XMt�]GURMRYì�NyG�SURPtWDQpKR�REUD]X��-LQìP�]SśVREHP�SŉLVWXSXMH�N�K\SHUPHGLiOQtP�VWUXNWXUiP�GtOR�Apartment 
RG�0DUND�:DOF]DND�D�0DUWLQD�:DWWWHQEHUJD����8çLYDWHOHP�]DGDQì�WH[W�VH�YHSLVXMH�GR�MHGQRWOLYìFK�PtVWQRVWt�QD�SśGRU\VH�E\WX��
NWHUì�VH�WDN�QHXVWiOH�SURPėļXMH��3URVWRURYì�WH[W�MH�SRWRP�HYHQWXiOQė�PRçQp�WUDQVIRUPRYDW�Y�DEVWUDNWQt��WURMUR]PėUQRX��EDUHYQRX�
VRFKX�

6tőRYp�SURSRMHQt� R]QDĀXMH� MHGQDN� VSRMRYiQt� GRNXPHQWś�QD� ]iNODGė�RGND]ś�� MDN� WR� GREŉH� ]QiPH�]� LQWHUQHWRYìFK� VWUiQHN��
MHGQDN�SURSRMRYiQt�OLGt�SURVWŉHGQLFWYtP�LQWHUQHWX�QH]iYLVOH�QD�ĀDVH�D�PtVWė��8PėQt�����VWROHWt�VH�RSDNRYDQė�]DEìYDOR�DVSHNWHP�SUR-
SRMRYiQt�QD�~URYQL�MD]\NDࡐ��,QWHUWH[WXiOQė´�N�WRPX�GRFKi]HOR�QDSŉtNODG�Y�GDGDLVWLFNìFK�NROiçRYìFK�EiVQtFK���ĀL�MLQìFK�LQWHUWH[WXiOQtFK�
H[SHULPHQWHFK�]DORçHQìFK�QD�SUiFL�V�UR]VWŉLKDQìP�WH[WHP��Y�VXUUHDOLVWLFNìFK�H[SHULPHQWHFK�NROHNWLYQtKR�SVDQt��FDGDYUH�H[TXLV��QHER�
Y�UDQė�URPDQWLFNp�P\åOHQFH�NROHNWLYQt�SRHWLFNpࡐ�VRXĀLQQRVWL´��1RYDOLV���9�GUXKp�SRORYLQė�����VWROHWt�VH�W\WR�WHQGHQFH�SURMHYRYDO\�
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]HMPpQD�Y�UiPFL��SRHWLFNìFK��KDSSHQLQJś��PDLODUWX�D�XPėOHFNìFK�KQXWtFK�W\SX�)OX[XV��MHMLFKç�NRQFHSW�VH�]DNOiGi�QD�SURSRMRYiQt�
SUYNś�RVREQtKR��LQIRUPDWLYQtKR�D�PHGLiOQtKR�XPėQt����'LJLWiOQt�SRH]LH�]DVH�UHIOHNWXMH�D�XND]XMH��MDN�O]H�SRĀtWDĀRYp�D�LQWHU-
QHWRYp�SURSRMRYiQt�GDW�L�VRFLiOQtFK�D�NRPXQLNDĀQtFK�DVSHNWś�GśYWLSQìP�D�NXOWXUQtP�]SśVREHP�Y\XçtYDW��

0RçQRVWL�WH[WRYpKR�SURSRMHQt�MVRX�GREŉH�YLGėW�QDSŉtNODG�Y�SURMHNWX�The Impermanence Agent�RG�1RDKD�:DUGULSD�)UXLQD�
D�NROHNWLYX����,QWHOLJHQWQt�DJHQW�SURYi]t�XçLYDWHOH�SŉL�MHKR�VXUIRYiQt�QD�LQWHUQHWX�D�VEtUi�SŉLWRP�WH[WRYp�VHJPHQW\�D�REUi]N\�]�QDY-
åWtYHQìFK�LQWHUQHWRYìFK�VWUiQHN��'DWD�SRWRP�LQWHJUXMH�GR�SŉHGHP�SŉLSUDYHQpKR�SŉtEėKX��NWHUì�VH�WDN�REVDKRYė�L�IRUPiOQė�PėQt��
Assoziations-Blaster�RG�'UDJDQD�(VSHQVFKLHGD�D�$OYDUD�)UHXGHKR���]DVH�NRPELQXMH�WH[WRYp�D�NRPXQLNDĀQt�SURSRMHQt��3URMHNW�
SŉHGVWDYXMH�RWHYŉHQRX�SODWIRUPX��NGH�NDçGì�~ĀDVWQtN�PśçH�StVHPQė�NRPHQWRYDW�VORYD�D�WH[W\�MLQìFK�XçLYDWHOś�D�]iURYHļ�
L�SŉLSRMLW�VYśM�YODVWQt�WH[W��3RWRP�VH�SRGOH�XUĀLWìFK�SUDYLGHO�WH[W\�DXWRPDWLFN\�SURSRMt�SRPRFt�RGND]ś��D�WR�YĀHWQė�PRçQp�LQWHJUDFH�
H[WHUQtFK�LQWHUQHWRYìFK�VWUiQHN��

3URSRMRYiQt�WH[Wś�HYLGHQWQė�YHGH�NH�]SRFK\EļRYiQt�WUDGLĀQtFK�SRMPśࡐ�DXWRU´�Dࡐ�GtOR´��1DYtF�Y\XçtYiQt�K\SHUOLQNś��LQWHUQHWR-
YìFK�SURKOtçHĀś�D�VtőRYìFK�VWUXNWXU�GRND]XMH��VWHMQė�MDNR�YHåNHUp�NROHNWLYQt�D�SDUWLFLSDĀQė�SRMDWp�SURMHNW\�D�SURJUDP\��MDN�VH�FHOi��
WHFKQLFN\�D�LQIRUPDĀQė�SURSRMHQi�VSROHĀQRVW�NXOWXUQė�SURPėļXMH��&tOHP�YåDN�QHQt�GLYiN\�MHQRP�LULWRYDW��DOH�WDNp�MLP�QDEtGQRXW�
NULWLFNp�D�NRQVWUXNWLYQt�SRGQėW\��

3RNXVtP�VH�WHG\�VKUQRXW��Y�ĀHP�VSRĀtYi�HVWHWLND�GLJLWiOQt�SRH]LH��'LJLWiOQt�SRH]LH�RGNUìYi�]ŉHWHOQėML�QHç�MDNiNROLY�MLQi�XPė-
OHFNi� REODVW� IXQNFL� OLWHUDWXU\� WHFKQLFNpKR� YėNX� D� ]iURYHļ� QDKOtçt� �NULWLFNìPࡐ SRKOHGHP� GR� YQLWŉQt� G\QDPLN\� P\åOHQNRYìFK�
VFKpPDW�D�]SśVREś�MHGQiQt´��6HJHEHUJ������������3DUDOHOQė�V�WtP�VH�]GH�RGUiçt�NRQWLQXiOQt�NULWLND�WHFKQLFNpKR�VYėWD��NWHURX�
EXGH�MHåWė�WŉHED�Y�EXGRXFQX�MDVQė�IRUPXORYDW��'LJLWiOQt�SRH]LH�WDN�VYìP�]SśVREHP�YUKi�QRYp�VYėWOR�QD�SUREOHPDWLNX��V�Qtç��������������������
VH�H[SHULPHQWiOQė�SRMDWi�PHGLiOQt�SRH]LH�NRQIURQWXMH�Xç�RG�����OHW�����VWROHWt��ÔVSėåQRVW�WpWR�NRQIURQWDFH�QHVSRĀtYi�SŉLWRP�SRX-
]H�Y�WHPDWL]RYiQt�LQIRUPDĀQtFK�WHFKQRORJLt��DOH�WDNp�Yࡐ�WHFKQLFNpP´�Y\XçtYiQt�YåHFK�GRVWXSQìFK�SURVWŉHGNś��NWHUp�PRKRX�GLYiN\�
SŉLYpVW�N�VHEHUHÁH[L�SŉHNUDĀXMtFt�KUDQLFH�HVWHWLN\��

7H[W�Y\åHO�MDNR�~YRGQt�VWXGLH�VERUQtNX�S�HV�V��bVWKHWLN�GLJLWDOHU�3RHVLH��S�HV�V��(VWHWLND�GLJLWiOQt�SRH]LH��2VWÀOGHUQ��+DWMH�
&DQW]���������5HGDNĀQė�NUiFHQR��
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$VFRWW��5R\���������HVDPWGDWHQZHUN*ࡐ��&RQQHFWLYLW\��7UDQVIRUPDWLRQ�DQG�7UDQVFHQGHQFH´��LQ��7KLPRW\�'UXFNUH\��HG����$UV�(OHFWURQLFD��)DFLQJ�WKH�)XWUH��&DPEULGJH��
²���������HVDPWGDWHQZHUN��.RQQHNWLYLWlW��7UDQVIRUPDWLRQ�XQG�7UDQVSDUHQ]´��LQ*ࡐ��.XQVWIRUXP�,QWHUQDWLRQDO�����
Block, Friedrich W. (Hg./Ed. 2000): p0es1s. Internationale digitale Poesie, Kassel. 
²��&KULVWLDQH�+HLEDFK�	�.DULQ�:HQ]��+J��(GV���������S�HV�V��bVWKHWLN�GLJLWDOHU�/LWHUDWXU��$HVWKHWLFV�RI�'LJLWDO�/LWHUDWXUH��6SHFLDO�LVVXH�.RGLNDV�&RGH�9RO�����������-DQ��

-XQ����3URFHHGLQJV�RI�WKH��VW�S�HV�V�FRQIHUHQFH�DW�WKH�8QLYHUVLW\�RI�.DVVHO���
%RRW]��3KLOLSSH���������9�3RHWLF�0DFKLQDWLRQV´��LQࡐ�LVLEOH�/DQJXDJH�����1R�����
'DQLHOV��'LHWHU���������9�LH�.XQVW�GHU�.RPPXQLNDWLRQ'ࡐ�RQ�GHU�0DLO�$UW�]X�(�PDLO´��LQ��1HXH�ELOGHQGH�.XQVW��QR�����DQG�>KWWS���ZZZ�KJE�OHLS]LJ�GH�LQGH[�

SKS"S ��	MV �	@��
'|KO��5HLQKDUG���������9RQ�GHU�=XVH�=����]XP�ZZZ´��>KWWSࡐ���QHW]OLWHUDWXU�QHW�]XVH�]XVHBZZZ�KWP@�
(FR��8PEHUWR���������7KH�2SHQ�:RUN��&DPEULGJH�
)DXVW��:ROIJDQJ�0D[���������LOGHU�:HUGHQ�:RUWH��=XP�9HUKlOWQLV�YRQ�ELOGHQGHQ�.XQVW�XQG�/LWHUDWXU�LP�����-DKUKXQGHUW�GHU�9RP�$QIDQJ�GHU�.XQVW�LP�(QGHU�GHU%ࡐ�

.�QVWH´��0�QFKHQ��:LHQ��
)RXUQHO��3DXO���������2UGLQDWHXU�HW�pFULYDLQࡐ��OҋH[SpULHQFH�GX�&HQWUH�*HRUJHV�3RPSLGRX´��LQ��2XOLSR��(G����/D�OLWWpUDWXUH�SRWHQWLHOOH��&UpDWLRQV�Up�FUHDWLRQV�UpFUHDWLRQV���

Paris.
²���������RPSXWHU�XQG�6FKULIWVWHOOHU´��LQ&ࡐ��+HLQHU�%RHKQFNH�	�%HUQG�.XKQH��(GV����������$QVWLIWXQJ�]XU�3RHVLH��7KHRULH�XQG�3UD[LV�YRQ�2XOLSR��%UHPHQ��
²���������RPSXWHU�DQG�:ULWHU&ࡐ��WKH�&HQWUH�3RPSLGRX�([SHULPHQW´��LQ��:DUUHQ�)��0RWWH��-U���WUDQV��DQG�HG����2XOLSR��$�SULPHU�3RWHQWLDO�/LWHUDWXUH��/LQFROQ��
.DF��(GXDUGR��HG���������9LVLEOH�ODQJXDJH�����QR�����VSHFLDO�LVVXH��1HZ�0HGLD�3RHWU\��3RHWLF�,QQRYDWLRQ�DQG�1HZ�7HFKQRORJLHV��
.UDXVH��0DQIUHG�	�*|W]�)ULHGULFK�6FKDXGW���������&RPSXWHU�/\ULN��3RHVLH�DXV�GHP�(OHNWURQHQUHFKQHU��'�VVHOGRUI��
.XQVWKDOOH�:LHQ��HG���������'LH�6SUDFKH�GHU�.XQVW��'LH�%H]LHKXQJ�YRQ�%LOG�XQG�7H[W�LQ�GHU�.XQVW�GHV�����-DKUKXQGHUWV��:LHQ��
0RQ��)UDQ]�HW�DO���HG���������PRYHQV��'RNXPHQWH�XQG�$QDO\VHQ�]XU�'LFKWXQJ��ELOGHQGHQ�.XQVW��0XVLN��$UFKLWHNWXU��:LHVEDGHQ�
1LHOVHQ��-DFRE���������+\SHUWH[W�DQG�+\SHUPHGLD��%RVWRQ�
6DXHUELHU��6��'����������9�5HYXH�5HQGH]�YRXV��2GHUࡐ�RP�.QRWHQ�NQ�SIHQ´��LQ��,QVWLWXW�I�U�$XVODQGEH]LHKXQJHQ��HG����(LQH�ODQJH�*HVFKLFKWH�PLW�YLHOHQ�.QRWHQ��)OX[XV�LQ�

'HXWVFKODQG������²��������UG��UHY��HG���6WXWWJDUW��
6FKPLGW��6LHJIULHG�-����������0�RPSXWHUO\ULN�²�HLQH�YHUORUHQH�&KDQFH"´��LQ&ࡐ�DQIUHG�6��)LVFKHU��HG����0HQVFK�XQG�7HFKQLN��OLWHUDULVFKH�3KDQWDVLH�XQG�7H[WPDVFKLQH��

Aachen. 
6HJHEHUJ��+DUUR���������5�XQNWLRQHQ�GHU�/LWHUDWXU�LP�WHFKQLVFKHQ�=HLWDOWHU��(LQ�hEHUEOLFN�XQG�I�QI�0RGHOOEHLVSLHOH´��LQ(ࡐ�XGROI�+REHUJ��HG����7HFKQLN�LQ�6SUDFKH�XQG�

/LWHUDWXU��'DUPVWDGW��
Stephans, Brian Kim (2003): Fashionable Noise. On digital Poetics, Berkeley.
9DOOLDV��$QGUp��HG����������S�HV�H��'LJLWDOH�'LFKWNXQVW��$QQDEHUJ�%XFKKRO]��
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�� 9�URFH������XVSRŉiGDO�$QGUp�9DOOLDV�VSROHĀQė�V�)ULHGULFKHP�:��%ORFNHP�Y�SURVWRUiFK�*DOHULH�DP�0DUNW�Y�$QQDEHUJX�%XFKKRO]X�YìVWDYXࡐ�S�HV�H��GLJLWDOH�'LFKW������������������������
NXQVW´��ࡐS�HV�H��GLJLWiOQt�XPėQt´���9ìVWDYD�E\OD�YėQRYiQD�9LOHPX�)OXVVHURYL�D�]DVWRXSHQL�E\OL�XPėOFL�MDNR�$XJXVWR�GH�&DPSRV��(GXDUGR�.DF��5LFKDUG�.RVWHOD-
QHW]��-LP�5RVHQEHUJ�DM���YL]�9DOOLDV��������9�URFH������E\O�SRWRP�VSXåWėQ�LQWHUQHWRYì�SRUWiO�>KWWS���ZZZ�S�HV�V�QHW@��9�WpPçH�URFH�SŉLSUDYLO�Y\GDYDWHO�SŉL�NDVHOVNp�
XQLYHU]LWė�SUYQt�V\PSy]LXP�S�HV�H��GRSURYi]HQp�PHQåt�YìVWDYRX�Y�SURVWRUiFK�.DVVHOHU�.XQVWWHPSHO��YL]�%ORFN��+HLEDFK�D�:HQ]�������GiOH�YL]�%ORFN���������

�� �9L]�QDSŉ��0DQIUHG�.UDXVH�D�*|W]�)ULHGULFK�6FKDXGW��&RPSXWHU�/\ULN��3RHVLH�DXV�GHP�(OHNWURQHQUHFKQHU�������
�� �9L]�)DXVW������D�.XQVWKDOOH�:LHQ������
�� �9L]�'|KO������D�6FKPLGW������
�� �.�WRPX�YL]�]HMPpQD�LQWHUQHWRYi�VWUiQND�-RKDQQHVH�$XHUD�>KWWS���ZZZ�QHW]OLWHUDWXU�QHW@�
�� �6RXWėçH�MDNR�QDSŉ��LQWHUQHWRYi�OLWHUiUQt�VRXWėç�RUJDQL]RYDQi�VSROHĀQRVWt�,%0�D�GHQtNHP�',(�=(,7�Y�OHWHFK�����²�����ĀL�VRXWėç�OLWHUDWXU�GLJLWDO�>KWWS���W�RQOLQH�GH�

OLWHUDWXUSUHLV�@��NWHUi�VH�NRQi�NDçGRURĀQė�RG�URNX������D�MH�VSRQ]RURYDQi�GWY�D�W�RQOLQH��
�� �9L]�)RXUQHO�������SŉHGQiåND2ࡐ�UGLQDWHXU�HW�pFULYDLQ��Oҋp[SHULHQFH�GX�FHQWUH�3RPSLGRX´��3RĀtWDĀH�D�VSLVRYDWHOp��H[SHULPHQW�&HQWUD�3RPSLGRX��
�� �=NUDWND�]ࡐ�$WHOLHU�GH�/LWWpUDWXUH�$VVLVWpH�SDU�OD�0DWKpPDWLTXH�HW�OHV�2UGLQDWHXUV´��'tOQD�PDWHPDWLFNp�D�N\EHUQHWLFNp�OLWHUDWXU\���
�� �=NUDWND�]ࡐ�/HFWXUH��$UW��,QQRYDWLRQ��5HFKHUFKH��eFULWXUH´��ÿWHQt��XPėQt��LQRYDFH��Yì]NXP��SVDQt���.�UR]YRML�WRKRWR�IUDQFRX]VNpKR�VPėUX�YL]�SŉHGHYåtP�%RRW]������
��� �9L]�>KWWS���HSF�EXIIDOR�HGX@�
��� �1RYp��UR]åtŉHQp�Y\GiQt�Y\åOR�SRG�WLWXOHP�0HGLD�3RHWU\�Y�QDNODGDWHOVWYt�,QWHOOHFW��%ULVWRO��3RUWODQG�
��� �$/,5(����'2&�.�6�������NQLKD�D�&'�520�
��� �9L]�>KWWS���ZZZ�GLFKWXQJ�GLJLWDO�GH@�
��� �9L]�SŉtVSėYHN�]H�VERUQtNX�RG�&KULVWLDQH�+HLEDFKRYpࡐ�*HVSUlFKH��EHU�GLJLWDOH�bVWKHWLN��6\QRSVH�GHU�(UIXUWHU�'LVNXVVLRQHQ´��+RYRU\�R�GLJLWiOQt�HVWHWLFH��3ŉHKOHG�

erfurtských diskuzí).
��� �1HQt�SRFK\E�R�WRP��çH�QėNWHUp�WHQGHQFH�PDMt�GHOåt�WUDGLFL0ࡐ��HGLiOQt�SRH]LH´�QHR]QDĀXMH�SURWR��WDN�MDN�WRWR�VORYR�SRXçtYiPH�]GH��DQL�WDN�OLWHUiUQt�çiQU��DOH�VStåH�

SŉHGVWDYXMH�RULHQWDĀQt�SRMHP�SUR�OLWHUiUQt�IRUP\��NWHUp�SRXçtYDQp�PpGLXP�QėMDNìP�]SśVREHP�UHÁHNWXMt��
��� �3RMHPࡐ�RWHYŉHQp�GtOR´�SRFKi]t��MDN�]QiPR��]H�VSLVX�8PEHUWD�(FD�2SHUD�DSHUWD��RULJ��Y\GiQ�Y�URFH��������2G�����OHW�WHRUHWLFN\�GRNXPHQWXMt�SURFHVXDOLWX�MDNR�

]iNODGQt�KRGQRWX�L�VDPRWQt�XPėOFL�Y�Uś]QìFK�PDQLIHVWHFK�D�HVHMtFK��7\WR�WHQGHQFH�MVRX�GREŉH�]ŉHWHOQp�Y�SURJUDPRYp�DQWRORJLL�PRYHQV��0RQ�D�NRO���������
��� �>KWWS���ZZZ�]HLWJHQRVVHQ�FRP�\DWRR�@�
18  K tomuto chápání hypermediality viz Nielsen 1993.
��� �>KWWS���ZZZ�WXUEXOHQFH�RUJ�ZRUNV�DSDUWPHQW@�
��� �9L]�ĀDVWR�FLWRYDQì�QiYRG�7ULVWDQD�7]DU\��MDN�VL�]DMLVWLW�SRPRFt�QśçHN��QRYLQ�D�QiKRG\�EiVQLFNRX�NDULpUX��
��� �9L]�QDSŉ��6DXHUELHU������D�'DQLHOV������
��� �>KWWS���ZZZ�LPSHUPDQHQFHDJHQW�FRP�DJHQW�@�
��� �>KWWS���ZZZ�DVVR]LDWLRQV�EODVWHU�GH@�
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GRZEGORZ JANKOWICZ, LUCIE ZAKOPALOVÁ (eds.): 12x POEZIE POLSKO, Fra, 2011

Malá antologie vydaná loni ve Fra nevyčerpává všechny možnosti současné polské poezie. Ví to Petr Motýl, který ve Tvaru (4/12) 
představuje trojici autorů, která se do antologie nevešla (všechny tři už jsme v jeho překladu představili také na stránkách našeho 
časopisu), vědí to redaktoři Psího vína, kteří v tomto čísle přinášejí tvorbu další mladé básnířky, ví to editorka antologie Lucie Zakopalová, 
která nutnou omezenost výběru přiznává v ediční poznámce, ale dojde to vlastně každému čtenáři už ze samotného názvu knihy – 12 autorů 
by nevyčerpalo ani českou poetickou scénu, natož potom výrazně větší polskou. 

Nemyslím si, že by se v antologii čtenář setkal s přehnanými ústupky establishmentu (jak ve svém článku tvrdí Petr Motýl), pro-
tože autoři, kteří se do antologie nevešli, v ní nejsou spíše z důvodů rozsahu knihy. Naopak se v knize můžeme setkat i s autory, kteří 
z běžné představy o establishmentu dost vybočují. Jsou v ní zastoupeni i autoři tradiční, o tom není sporu, ale že nejde o jednolitý 
proud monotónní poezie, je antologii pouze k dobru.

K jednotlivým autorům se však ještě dostanu. Na úvod si nemohu odpustit dvě své tradiční výtky, kterými častuji téměř všechny 
poetické antologie. Zaprvé jde o editory knihy. Jako obvykle nechápu, proč antologii nedělají pouze Češi, ideálně polonista a znalec 
české poetické scény. Nejde tady o žádný nacionalismus, jako spíš o to, že Češi by mnohem lépe věděli, co u nás nabídnout. Co ví 
G. Jankowicz o současné české poezii zůstává záhadou. Za druhé jsou to interpretující medailonky, místy až k uzoufání návodné. 
Chápu, že u zahraničních autorů může být kontext zajímavý, ale věty typu: „Ve své poezii se Fiedorczuk pokouší překlenout propast 
mezi vědeckým a básnickým jazykem, inspiruje se fyzikou [...]“ by měly být zakázané pro medailonky autorů ze všech koutů světa. 

U překladové antologie nemůžu nezmínit ani roli překladatelů. Přestože ve zmiňovaném článku Petra Motýla jsou až na výjimku 
Jiřího Červenky všichni pranýřováni jako k poezii hluší úředníci v oblasti kultury, já jsem naopak velmi rád, že jsem se v knize mohl 
setkat s překladateli mladší generace, kteří jako překladatelé poezie začínají (např. překladatel Witkowského Chlípnic Jan Jeništa nebo 
prozatím více jako recenzent se pro.lující Michael Alexa), ale u kterých se mi zdá absurdní tvrzení, že jsou k poezii hluší. V Psím víně 
jsou překlady velmi často také z pera mladých autorů, takže za sebe můžu prostor pro mladé překladatele pouze pochválit. S výjim-
kou svérázných překladů Barbory Gregorové (jejíž překladatelský jazyk je českému čtenáři dobře znám z próz Doroty Maslowské 
nebo Mirosława Nahacze) neobsahuje antologie žádné výrazně rušivé prvky, takže se český čtenář může soustředit na poezii. Není 
pochyb, že básně by v překladech zkušenějších překladatelů vypadaly jinak, ale šance pro mladé překladatele je v antologii zcela 
ideální.

Co se dvanácti autorů zastoupených v antologii týče, na vše si tu přijde téměř každý. Od zoufale tradičních textů Tadeusze Dąbrowského, 
přes klasickou poezii Wojciecha Wencela a neoklasickou Jacka Dehnela, až k experimentální poezii Joanny Mueller. Čtenářům 
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Psího vína bych pak doporučil především dvojici autorů Szczepana Kopyta a Piotra Macierzyńského. Doufám, že se nám je jed-
nou podaří představit i v našem časopise, ačkoliv oba by si zasloužili samostatný knižní výbor! Z Kopytových textů vychází název 
této recenze a jeho ironický pohled na společnost i na poezii patří k nejzajímavějším částem knihy: „tuhle báseň budeme muset 
zapomenout / budeme zapomínat další slova / prozatím věz že ji nezabiješ / když o ní řekneš blábol“. Inteligentní (pro někoho 
intelektuální) poezie re7ektující současnost si, zdá se, vybojovává místo na slunci nejen u nás, ale i v zahraničí (což se už více jak 
rok snažíme ukazovat v naší rubrice překladů). Nejvýraznějším básníkem celé antologie je pro mě P. Macierzyński. Jeho až okázalý 
nezájem o literární mainstream, pohrdání veškerými poetismy, nelítostná ironie i vulgární humor sice můžou při povrchním čtení 
svádět k odsouzení, že jde o povrchní poezii, ale Macierzyński re7ektuje i vážná témata s brutalitou ničivého humoru: „ptal jsem se 
/ ani teologové nedávají jasnou odpověď / jak lízat poštěváček aby se to líbilo Bohu / říkají že se smí lízat jenom za účelem početí / 
za účelem početí se ale vůbec lízat nemusí“. 

Nejsou to však jen tito dva básníci, kvůli kterým stojí za to mít knihu doma. I J. Dehnel, W. Wencel, J. Mueller, ale především 
ještě Bartosz Konstrat jsou dostatečně kvalitními básníky na to, aby se s nimi český čtenář měl seznámit. Prospělo by to ostatně 
i mnohým českým básníkům. 

U některých v antologii zastoupených textů se možná objeví u nás obvyklé otázky, zda jde ještě vlastně o poezii nebo jestli nejde 
jen o jednoduché autorské triky, jak přitáhnout čtenářovu pozornost. Doufám, že odpovědi se budou hledat čím dál hůře, protože 
počet překladů poezie ze zahraničí u nás pomalu stoupá a ukazuje se, že nejde o žádné české speci.kum. Že humor, ironie a nadsázka 
do poezie patří, nám v Psím víně dlouhodobě dokazují autoři nizozemští, bulharští, různí anglojazyční nebo jako v tomto čísle i slo-
venští (viz básně Michala Rehúše). A jsem rád, že v knižní podobě to ukazují i někteří autoři polští. 

Ondřej Zajac
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RECENZE: STESKEM PO DOMOV& SE NIKAM NEDOSTANE#

LOUIS ARMAND: POHLEDNICE Z AUSLANDU. Petr Štengl, 2011

„Kniha Pohlednice z Auslandu je upravenou verzí Armandovy sedmé básnické sbírky Letters from Ausland (Vagabond Press, 2011), 
jež zahrnuje tvorbu z posledních pěti let. Jedná se o první knižní překlad Armandovy poezie do češtiny.“ Louis Armand, australský 
rodák, žije od roku 1994 v Praze a působí zde na FF UK. Vedle básnických sbírek je autorem dvou próz a řady odborných prací. 
Věnuje se rovněž malířství.

Knihu tvoří pět oddílů. Každý z nich jako by byl pohlednicí, záznamem z jiné části světa, z jiné epochy, záznamem jiné zkušenosti      
a hloubky, tu českému čtenáři bližší, tu vzdálenější. Armand je totiž poeta doctus, jeho básně prostupují aluze, citáty a parafráze, 
skrytá i méně skrytá vzývání a oživení žijících i nežijících osob, známých i neznámých. V prvním – českém a středoevropském – oddí-
lu s názvem Kino Pravda se český čtenář cítí nejvíce doma, osobnosti z obsahů, názvů či dedikací básní jsou mu známé a blízké (např. 
Miłosz, Nezval, Holub, Bachmannová), a to jakkoli i zde naráží na překvapivé a možná méně známé reálie (.ktivní zabitý student 
Martin Šmíd, preexpresionistický němý horor Pražský student). Podobné je to s oddílem třetím – Zapomenout na Verlaina –, kde 
do básní vstupují velké osobnosti západní literatury (Goethe, Dante, Claudel). Jiné oddíly, „bytující“ v Austrálii, Americe nebo blíže 
neurčeném území a čase, jsou Evropanovi cizinou, Auslandem. 

Armand ovšem ví, že „steskem po domově se nikam nedostaneš“, pohyb v cizím prostoru je mu tak fascinující výzvou, odcizení – lépe 
řečeno odstup od reality – je jednotícím prvkem jeho analytické poezie. Nedokážu se ostatně ubránit moci aliterační paralely 
Ausland – Austrálie: tedy cizí prostor jako by byl básníkovi vlastí. Tento prostor Armand mapuje – či spíše dokládá – svými pohlednicemi. 
Ty mu slouží jako záznam vzpomínky spojený s vizuálním odkazem, vzpomínky na spatřené a konkrétní, důkaz toho, co viděl. Jenže co 
znamená vidět? Nakolik je naše pozorování skutečně tzv. autentické? Nakolik je na jeho základě možné konstituovat si obraz reality v jejím 
dějinném i momentálním rozměru? Jak zjistit, zda nás neklame zrak? – Vždyť vše je možná pouhé „Kino Pravda“ a oko „vidí všechno 
v uvozovkách“, což otřásá samotnou možností dobrat se skutečnosti, v níž „zklamáním nebylo zjištění, že jsme se mýlili, ale že mít 
pravdu ani nebylo možné.“ Od předsevzetí „Nevymýšlet přirovnání k tomu, co je vidět, ale přijít na to, co to vlastně vidím“ se dochází 
k rozpačitému nerozhodnutí „Co je pravou podstatou naší přítomnosti? […] Dosáhnout oka, jež vidí, že nevidí, či zrcadlového obrazu, 
ponořeného a ztraceného.“ Od nejistot pak není daleko k tázání „K čemu jsou nám ve strádajícím čase básníci?“, na něž dostáváme smířlivě 
odhodlanou odpověď, že tu mají být, i kdyby neuspěli než v tom, že neustále podnikají určité pokusy, nepřetržitě se snaží, „aby zmírnili 
temnotu v počasí oka“. Snad právě zde, v tomto boji o nové vidění, o vidění očištěné a očistné, a jeho prostřednictvím o uchopení světa 
– tříště – jako celku, snad právě zde lze shledat opodstatnění Armandovy avantgardnosti, která je mu připisována. Avantgardnosti v tom 
původním a neotřelém slova smyslu.
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Tedy nejen pohlednice, ale i zrcadla, fotogra.e, .lm, televize, antény, dráty: záznam a transmise viděného. Toto drama nazírání 
podněcuje ke kladení otázek po možnostech a smyslu poznání pravdy, času, dějin a v posledku i samotného bytí básníkem: Jakou 
povahu má čas? Jaký je smysl času? Jak a kde vznikají dějiny? A z čeho? A co z toho dokáže postihnout člověk-básník? – Jak už jsem 
předeslal, ani bytí vidomým a vědomým nezaručuje faktické uchopení času a dějin. Vyslovuje se domněnka, „že čas plyne pouze 
ve snech či poezii“ a že je možné, „abychom se [jím] brodili dle libosti – s vědomím jisté nesouvislosti, ovšem bez schopnosti určit 
důvod, proč.“ A tento hledaný smysl se subjektivizuje a relativizuje, jakmile básník vyřkne, že „důvodem nakupení roků“ jsi – „ty“, 
jinde pak že „důvody nikdy nevyšly najevo“. Ne nadarmo Armand cituje staroarabského historika Chaldúna, jemuž „dějiny jsou 
vědomím ve všech jeho vrstvách“. Svět moderní i minulý se tak jeví jako plný nejasných signálů, aluzí, nedopovědění, básník píše řečí 
tohoto světa – „velkého spiknutí“. Není však vyloučeno, že to vše je mýlka, že nás jen „nakazila literatura“ a změna prizmatu vidění 
či myšlení v nás zbytečně vyvolala podezření vůči světu a času, které si tímto podezřelými jen činíme. Je snad možné, že „televize 
učinila vnější svět neviditelným“, avšak „poezie z něj učinila vrak“, že básník „sedí tam ve světě jako mozek, nahý a k ničemu“ a právě 
jeho je onen „celý rok plný úst, jenž skončil pouze parafrází, zvěstmi, plagiátorstvím přírody.“ Čili zbytečný hloubal, komplikátor 
skutečnosti, který nedosáhl než parafráze a jen napodobil, místo aby prozřel? – „Není-li však báseň strojem na výrobu dějin, za koho 
pak básník mluví?“

Tedy přeci jen není nutné, aby se básníkovi řeč vrátila zpátky do hrdla, jak píše v jedné básni, neboť hledaný smysl spočívá prá-
vě v otázkách, znejišťujících pochybnostech, podezíravosti, hledané už z podstaty věci není samozřejmé a jednoznačné, na otázky            
se odpovídá otázkami. Chápeme-li opodstatnění poezie a .lozo.e takto, dostává se jej zároveň i světu, času, dějinám, všemu, co 
jsme jako básníci a myslitelé ohledávali. Nezískáváme pak, abych parafrázoval další z básní, novou teorii, nikoli, žádné vysvětlování, 
neboť poezií se svět toliko snáší, poznává a akceptuje. To ovšem není málo. Krátce – kniha cenná a inspirativní. Snad se v budoucnu 
dočkáme dalších, podle mého názoru podobně dobrých překladů z díla Louise Armanda. Tento pochází od Davida Vichnara.

Martin Veselka
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MICHAELA KEROUŠOVÁ: NEMÍSTNOSTI.  Za tratí, 2012

Nakladatelství Za tratí, které výhradně na vlastní náklady provozuje básník Tomáš Weiss (viz rozhovor v Psím víně č. 58), vydalo 
debutovou sbírku mladé autorky Michaely Keroušové s názvem Nemístnosti. Autorka, letos pětadvacetiletá, je absolventkou VOŠ 
Jaroslava Ježka, obor tvorba písňového textu. Obálku knihy zdobí koláž, která je společným dílem autorky a Adama Hobzika. Jako 
Venuše z pěny zde vystupuje busta mladé ženy z tryskajících vod prasklé přehrady (nebo bortící se stavby? těžko říct), zatímco jí dívčí 
paže, trčící z její hlavy v účesu à la surrealistická Medúza, připalují freudovský doutník. Fascinace ženskými údy je zde zjevná, snad 
až nemístná a dodává této koláži, která je vystavěna na konfrontaci antických mýtů a aktuální přítomnosti, přitažlivý tón perverze. 
Jakožto vizuální znak vyvolává ve čtenáři-divákovi určité očekávání, doplňuje a významově rozšiřuje textovou matérii sbírky.

Nemístnosti (názvem aludující, ať už vědomě či nevědomě, sbírku Petra Hrušky Obývací nepokoje) jsou vnitřně rozděleny do tří 
částí. Vnitřně proto, že žádný vnější signál tohoto členění (např. názvy oddílů) v knize nenajdeme. První a poslední oddíl (o 14, 
resp. 13 básních) se skládá z básní ve volném nerýmovaném verši, zatímco prostřední intermezzo je tvořeno osmi písňovými texty, 
což je žánr, k němuž má básnířka vzhledem ke svému vzdělání nejblíže. Rozhodnutí nečlenit sbírku do oddílů může být, stejně jako 
absence obsahu knihy, významuplné (pokud by šlo např. o úmysl neusnadňovat čtenáři práci a přinutit jej k pozornějšímu čtení), ale je 
klidně možné, že jde pouze o šetření papírem (a tudíž i náklady) nebo o prosté opomenutí. To by takový problém nebyl. Horší je, 
že onen prostřední oddíl na někoho může působit tak trochu jako pěst na oko. Michal Jareš o textech v něm obsažených napsal, že 
„se zbytkem sbírky nemají moc co do činění“, dodávaje, že by je „klidně postrádal nebo je s lehkým srdcem dal do jiné sbírky“ (Tvar 
03/12, s. 18). S tímto názorem, byť ho chápu, se zcela neztotožňuji: zmíněné texty sbírku oživují, dodávají jí nový rozměr – byť za cenu 
jisté nekompatibility se zbytkem knihy.

Texty prvního a posledního oddílu sbírky, postavy, které jej zaplňují, a prostor, v němž se pohybují, jsou rezervoárem kulis               
a .gurek, které k podobnému „typu“ poezie patří: podivíni, mírně depresivní mladiství intelektuálové, jejich rozbolavělé vztahy, 
ulice, popelníky, déšť, šeď apod. Hledají se perličky na dně a krásná ztroskotání, zachází se s obyčejnými věcmi, které obklopuje 
aura jedinečnosti. Pokud si mohu znovu vypůjčit slova Michala Jareše: „Je to trochu romanticky dětské, hipstersky pubertální, takže         
se [zde] (…) střetávají silácké řeči, přečtené knížky a z nich vyčtená moudra, doplněná samozřejmě pohádkami“ (ibid.). Tematicky, 
jazykově ani náladově nepřekračuje první a poslední oddíl Nemístností rámec nastavený hned úvodní básní Grep a pojistky: „Už vidim 
kolik jahodovejch / šlahounů z tebe vede buhvíkam / Už mám dost toho jak všichni tahaj  / ty svý kufry s sebou jak vlečou prodlužo-
vačky / z bytu do bytu a všude nechávaj pootevřený dveře“ (s. 5). Do toho se knihou občas rozlehne neurvalý a ochraptělý hlas ulice: 
„Hajzly na višňovce jednou voněly / po smaženejch řízkách / Děti hospod v meditačních polohách / střežily jukebox / a ruce si hřály 
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o půllitry“ (b. Melancholický rulety: autobiogram/s, s. 36). Jako by Keroušová skloubila poetiku Václava Hraběte  a anti-poetiku Jana 
Těsnohlídka ml. a tu a tam je prošpikovala atmosférou pohádek. Její svět je tudíž čitelný, přitažlivě nenáročný, ale zase ne primitivní. 
Občas se vyskytne vskutku rozkošný obraz, jako např. v závěru b. Pohroma: „Hlídala jsem na posledním kopci / a ráno hořce vztahovala 
ruce / k čerstvý brázdě po letadle / V řidkym slunci byla obloha / plná roztrhanejch slepic“ (s. 19). Jde o případ dekonvencializované 
metafory: mraky nenabývají v básnířčiných očích podobu beránků, ale zmasakrované drůbeže. Inu, proč ne?

Prostřední, „písňová“ část je ovšem zcela jiná. Kromě toho, že se celkovým laděním posouvá od poetiky nevšední šedi k neo-poe-
tistické imaginativní lyrice, odhaluje autorčinu schopnost pracovat s vázanou řečí. Stane se tak, že se na ploše jediného textu setkají 
všechny tři nejdůležitější stopy české poezie (tj. jamb, daktyl, trochej): „Obloha šumí nad modříny / Přílivem přestoupí parapet / 
Zaplaví postel Kateřiny / Azur se rozpíjí do tapet // Kočkám zdá se o Madoně / Vyhřívaj se na balkóně / Ze srsti se práší (b. Nedělní 
Kateřina a švestky, s. 30). Jinde jsou obsaženy dvě stopy (daktyl, jamb): „Viola u okna mluví a mluví / Na sušák na prádlo / se slítaj 
vážný žluvy // Ze zlatých pablesků chvějivě mžiká / Vyvolá vichřici / jak křídlo kolibříka“ (b. Viola obsypaná ptáky, s. 21). Ústřední 
část Nemístností je tudíž značně polyrytmická, což na čtenáře nutně působí anti-monotónně a vyvolává dojem živosti a rytmického 
jiskření. V podstatě každý text je zde navíc vybaven určitým druhem refrénu, ať už se opakují celé verše („Pusťte Maríju / Čeká na 
ni cirkus / Hned pusťte Maríju“, b. Maríjo ujíždí ti cirkus, s. 22) nebo pouze vnější struktura refrénu („Sněží bílou nemocnicí / 
Ztuhlý stromy – jeřábníci / pokoušej se zvednout střechu […] Sněží! šeptáš fujavicí / Tlumíš hlas Máš intuici / trvalýho odposlechu 
[…] Sněží! šeptáš potisící / starý pani po mrtvici / co nejvíckrát bez nádechu“, b. Nemocnice Krč, s. 24). Už i z této ukázky ale 
vidíme, že rýmy Keroušová nezvládá úplně nejjistěji. Lépe řečeno: pokud na ně nahlížíme jako na rýmy v textech básnických, nikoli 
písňových, pak nám dvojice jako „chátrá/játra“, „nemocnicí/jeřábníci“, „zubily/kanily“, „do kapes/nebuď pes“ nebo třeba „hrubiáni/
do svítání“ nemůžou nepřipadat kostrbaté

Debut Michaely Keroušové patří k těm zdařilejším prvotinám, které se u nás v posledních letech objevily. Nejde sice o převratné 
dílo a o skutečném talentu nás bude Michaela Keroušová teprve muset přesvědčit. Avšak přinejmenším kvůli oné přitažlivé čitelnosti 
básnířčina světa má cenu do Nemístností nahlédnout a chvíli v nich pobýt.

Ondřej Hanus
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LUCIE HYBLEROVÁ: NA ŠTĚRCÍCH. OKH, 2011

Prvotina Lucie Hyblerové, vítězky Ortenovy Kutné Hory 2007, čekala na vydání čtyři roky, dokud básně podle slov své autorky 
„nedosedly“. Jaká je tedy sbírka debutantky, která v souvislosti se svým psaním nikdy nemá daleko ke slovům jako je „zodpovědnost“ 
nebo „sebere7exe“? 

Především rozepjatá v kon7iktu mezi dvěma místy, rodnou vsí na jižní Moravě a velkým městem, ze kterého ve sbírce ovšem 
potkáváme spíš jen útržky: byt, ulici, přátele. Zatímco „dědina“ je na povrchu místem zcela idylickým – „nedotknutelně 
čistá a klidná“, obklopená „majestátním zástupem letitých jírovců“ – ve skutečnosti je to místo pnutí, kam autorku na jedné straně 
táhnou vzpomínky a silný pocit přináležení, které je však na druhou stranu „neúprosné“, zatížené dočasností úniku z města a vinou 
z odchodu. Stejně tak město, které visí jako přízrak odcizení nad vesnicí, se ve sbírce téměř neobjevuje přímo – zmínka o stěhování 
z nového bytu do starého se v básni jen zběžně mihne představou, v níž vlasy adresáta promluvy  voní obilím a „zlátnou do barvy 
čibuků“; v bytě si dvojice v partnerské krizi vtírá prázdno do těla „jako omastek do kachny“ atd. I samo město se tedy zjevuje skrze 
optiku venkovských příměrů a skrze kontakt s „městskou“ přírodou (déšť). Odtud základní „program“ sbírky, která, jak název napo-
vídá, není pevně ukotvená v jednom místě, ale spíše jaksi rozkročená a ve stavu permanentní rozjitřenosti, nostalgie.

Tomuto napětí konečně odpovídá i jazyk básní, se svými náznaky bolesti a rozpolcenosti, popsanými jazykem, který se chvílemi 
(dovedně ale přece) pohybuje na hraně sentimentu. To je znát nejen v úvodní dedikaci sbírky – „Mé rodině, mým přátelům, mé 
Moravě“, ale i v souslovích jako „pachuť otevřených ran“, „nevylíčitelné šero“, „rozbolavělých vráskách“ atd. Celkově jazyk ale plyne 
snadno a tlumeně a čtenář je nakloněn poddat se jeho toku a zamhouřit oko i nad občasnými „otřískanými“ nebo nadbytečnými 
adjektivy – jaká jiná bývá v básních ulice po ránu než „rozprostřená“? Právě v tomto klidném rozmachu, plynutí, schopnosti jemně 
odvrátit báseň od pádu do 7oskule, se kterou autorka jazyk ovládá, a podle mého názoru především ve schopnosti intuitivně kombi-
novat zámlky, všední kulisy a až nečekaně „beatnickou“ obraznost (mluvčí básně jako „šumák“ šumí v okapech rodičovského domu, 
chce držet matčinu „tapíří ruku“, cítí se „jako vlak, který v zatáčce nevykolejí, i když by měl“) spočívá kouzlo sbírky a hlavní devíza 
autorky. 

V jednom (ze dvou) rozhovorů pro rádio Lucie Hyblerová radí začínajícím básníkům, aby „nepsali o věcech, které jsme nezažili a které 
neumíme re7ektovat“. To si myslím zaslouží poznámku: jak si čtenář záhy všimne, kniha je postavená na osobní autentické zkušenosti, 
na básnickém já, které je zárukou toho, že snové či metaforické přechody tvoří „za textem“ jediný celek. To má dva důsledky: za prvé, 
básně v první osobě (kterých je zde většina) působí v důsledku skutečně lépe než ty (převážně) v osobě třetí („Z vody“, „Odřezat“). V těch 
se úhel pohledu básnického já, výběr metafor apod. zdá vypovídat více o onom já než o událostech či lidech, na které je zaměřen – třetí 
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osoba totiž vybízí k odstupu, a tedy i ke kritickému zhodnocení; ve výsledku se tak básně jeví reduktivněji. Zároveň se ale sbírka až 
k vlastní nevýhodě omezuje jen na rozsah zkušenosti, který je básnířce, vstupující na práh dospělosti a autorského zrání, dostupný. Je to gesto 
sympaticky skromné, ale i problematické, neboť zavádí do sbírky klasický inventář situací (dětství, odchod z domova, první rozchody a zod-
povědnosti, smrt přítelkyně), které nemusí být pro každého čtenáře v danou chvíli určující – pokud však básně přesto fungují, nezbývá 
než se ptát, zda to nevězí i v něčem jiném, než v síle předání autorské zkušenosti. To je i důvod, proč mi osobně ono všudypřítomné 
pnutí kamsi jinam, snad zpět, připadá jako nejplodnější půdorys prvotiny – půdorys, na kterém se odehrává střet s obecnější platností. 

Jako celek se tedy sbírka staví na stranu tradice (k níž se autorka hlásí i výběrem oblíbených autorů: Mikulášek, Zábrana, Blat-
ný): a to jak volbou východiska (poezie autentické osobní zkušenosti), geogra.ckého určení (jižní Morava a stopy jejího folklóru), 
tak i svým idylickým, „měkkým“ jazykem, který nese dětsky svěží imaginaci. Lucie Hyblerová se ukazuje jako slibná autorka, která 
si cenu OKH bezesporu zaslouží: do „básnické vesnice“ patří a zdejší jazyk ovládá velmi obstojně. Přesto se zdá, jako by se svými 
rozhodnutími zároveň trochu brzdila v rozletu. Už na samém začátku sbírky, v druhé básni, autorka píše: „Nebudu se vracet. / (když 
jedinkrát opustíš humna, nedovolí ti odepřít si zodpovědnost).“ Nutnost odchodu je tak od počátku zakódovaná v knize a to nepřímo 
vybízí k úvaze: co kdyby podobný krok přes humna vyslal autorku směrem k odvážnějšímu tvůrčímu hlasu, ven z bezpečného ležení 
a „na štěrky“?      

Olga Peková
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MARTIN DZÚR: DEKONŠTRUKCIA PODĽA ČASU. Vydavateľstvo SSS, 2011

Zbierka Dekonštrukcia podľa času, ktorej autorom je stálica literárnych klubov a bývalý šéfredaktor ambiciózneho časopisu Let, 
Martin Dzúr, vyšla na sklonku minulého roka (v novembri) a ostala doposiaľ kritickou verejnosťou takmer úplne nepovšimnutá. 
Výnimku tvorí len pochvalná recenzia Miroslava Brücka v Knižnej Revue (s ktorou sa v priebehu celého textu polemicky stretám). 
Možno je to škoda, pretože prípadná hlbšia analýza tejto publikácie by mohla ponúknuť lepší náhľad na aktuálnu situáciu v slo-
venských literárnych kluboch a úroveň literárnych súťaží – na druhú stranu je to však možno dobre. Pevne verím, že pokiaľ práve 
slovenskí kritici nerecenzujú Dzúra, venujú sa hodnotnejšej poézií či prínosnej teoretickej práci.

Ako som uviedol, v texte budem polemizovať s recenziou Miroslava Brücka, Martin Dzúr – Dekonštrukcia podľa času : Rozochvieva 
a znepokojuje, a v určitej miere aj s jednotnou anotáciou Dzúrovej zbierky, uvedenou nielen na stránke Vydavateľstva Spolku sloven-
ských spisovateľov, ktoré publikáciu vydalo, ale aj v každom online knižnom obchode a viacerých internetových serveroch. Zvoliť 
slovo „podvod“ je v tomto kontexte pravdepodobne trochu silná káva, ale nazvať rozpor medzi anotáciou (v ktorej duchu sa nesie aj 
Brückova recenzia) a realitou eufemizmom, ktorý je takýmto útvarom vlastný, by bolo možné len s určitou dávkou irónie.  
                                                                                                                                                   Toto si ale Miroslav Brück nemyslí.  

Autora považuje vzhľadom k veku za vyzretého a rozvážneho muža, ktorý nemá sklony k „módnemu exhibicionizmu“. Aj keby 
bolo prijateľné zaoberať sa autorovým vekom (Dzúr je ročník 1981, čiže žiadny starý muž), zaujímalo by ma, v čom spočíva spo-
mínaný módny exhibicionizmus v poézií? Stráca snáď autor po oslave dvadsiatych deviatych narodenín právo na mysti.káciu alebo 
vulgarizmus? Len ako perla – zosnulý básnik Ivan Martin Jirous exhibicionizmus zvládal ešte aj po štyridsiatke.

Ale k samotnému textu. Brück tvrdí, že autor v zbierke ponúka „presvedčivý obraz dynamickej a premenlivej doby“ a akcentuje 
hodnoty „domova, rodiny, materstva, erotického opojenia a prírodného ukotvenia“, či dokonca na „morálne hodnoty“. Pochybujem, 
že odkazovanie na tradičné alebo morálne hodnoty by malo byť určujúcim meradlom kvality poézie. Tento prístup je tým, že má 
tendenciu prehliadať technické nedostatky v prospech axiologického rozmeru textu priamou cestou k určitej forme pre mňa neprija-
teľného esencializmu. Vhodnejšie by bolo zaoberať sa konkrétnymi výrazovými prostriedkami, ich jazykovou úrovňou či spôsobom, 
akým slúžia konceptu zbierky. 

Tu ale nachádzam problém, ktorý môže čitateľovi napadnúť už napríklad pri čítaní rozhovoru pre internetovú verziu denníka 
Sme, kde Dzúr označil zbierku za súbor textov napísaných v priebehu posledných desiatich rokov (na túto skutočnosť upozor-

101



RECENZE: MARTIN DZÚR: DEKON#TRUKCIA POD)A !ASU - ( A ZRKADLO, KTORÉ MU 
NASTAVIL MIROSLAV BRÜCK )
ňuje i Brück). Kniha žiaden pevný, jednotný koncept nemá. Je tu len málo nití, ktoré by držali básne navzájom pohromade.  Akoby 
veľký časový rámec nestačil, zbierka je navyše zložená zo šiestich jazykovo aj tematicky pomerne nekoherentných celkov (sonety, 
voľný verš, viazaný verš). Nie som si istý, nakoľko je vhodné uvádzať sa na literárnu scénu zobranými spismi.

Rád by som sa ale ešte na nejaký čas vrátil k téme výrazových prostriedkov, ktoré Dzúr používa. Predovšetkým k ich úrovni. Zau-
jímavé je, ako sa nás anotácia snaží ubezpečiť, že autor je skutočne fundovaným literátom, ovládajúcim svoje remeslo (bol ocenený 
vo viacerých súťažiach, vyštudoval slovenskú literatúru, jeho literárnoteoretické schopnosti potvrdzujú...). Samotný text však tieto 
skutočnosti vonkoncom nepotvrdzuje. Z toho, čo som v zbierke našiel, vám ponúkam kolekciu najzaujímavejších exemplárov : dvoj-
veršia „horúco sa vpáli na telo, potom zápalisto // dvoje ňadrá potom sa požehnajú“ alebo „Dnes ráno, Daniela, // mňa zastrelili“ určite 
nedokazujú autorov mimoriadny literárny cit, genitívne metafory, z ktorých najskvostnejšiu, „supermarket našich duší“, nájdeme 
hneď v prvom texte, tiež nesvedčia v prospech Dzúrových remeselných kvalít. Máme tu aj rýmy ako „nezmysly // na zmysly“ (takmer 
cimrmanovský absolútny rým), nepochopiteľné bohemizmy „pozdě“ a do očí bijúce „bizardný“. Upozornil by som ešte na vysoký 
počet inverzií (snáď v každej básni zopár nájdete) – tento jazykový prostriedok je dávno vyčerpaný a nedodáva textu žiadnu vážnosť, 
robí ho skôr smiešnym. Navyše, z mladšej generácie autorov napríklad Peter Staríček dokazuje, že aj tie sonety je možné písať pod-
statne civilnejším a modernejším jazykom. A neznejú o nič menej poeticky, len menej smiešne. Istý pocit trápnosti a infantilnosti 
vzbudzuje tiež nadmerný počet zdrobnenín v texte ( ich použitie v cykle o tehotnej manželke je pomerne oprávnené, v iných prípa-
doch však často ničia prípadný nábeh na atmosféru).

Tieto príklady však nevypovedajú len o autorsky nezvládnutej náplni zbierky, ale aj nedostatkoch v práci jazykovej redaktorky 
diela, Adely Gabríkovej. Pokiaľ v anotácií avizujete napríklad „detailné narábanie s lexikálnymi významami slov“ a čitateľovi ponúk-
nete podobnú znôšku chýb a literárnych omylov, nečudujte sa, že bude sklamaný.

Bolo by vhodné pozastaviť sa aj nad Brückovou poznámkou k sociálne orientovaným textom. Dzúr údajne „ostro vníma nebez-
pečenstvá súčasného sveta, či už sú to katastrofy, ekonomické krízy alebo dôsledky globalizácie“. Väčšinu z nich nájdeme obsiahnutú 
v básni Prekročiť sa. Na rozdiel od Miroslava Brücka však vidím skôr infantilné metafory a plytké pozorovania. Napríklad vo vete: 
„...V uliciach prší // globalizácia : Máš mokrú hlavu, mám mokré nohy“ nenachádzam žiadneho ostro vnímajúceho pozorovateľa. Eko-
nomické krízy a materiálny nedostatok re7ektuje Dzúr v lekárni (kam prišiel, lebo prechladol od globalizácie), kedy zisťuje, že „... zase 
zdraželi lieky // ropa a ľudia“ (tiež v Prekročiť sa). Katastrofami sa zaoberá v texte RE: Baníci, ktorý spočiatku : „Kopeme ôsmy rok, 
hľadáme poklady // diablom sme zakliati … deviaty, desiaty“ znie ako rozprávka o trpaslíkoch, no ihneď prechádza do tuhšieho cito-
vého vydierania : „pre smrť si krížikom v zozname bezmenných“ a „na pivku po šichte zdesene mlčíte“. Dzúrova snaha o angažovanosť je 
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príliš povrchná, zaoberá sa buď zbytočne generálnymi témami – globalizácia či ekonomický stav, v ktorých nevyhľadá to zaujímavé, 
detaily dopadu, alebo príliš emocionálnymi témami ako smrť baníkov – kde sa vďaka svojej snahe umelo poetizovať prepadá do gýču, 
pátosu a účelovej uplakanosti. V žiadnom prípade by som ale v texte nehľadal „východiská“ zo stavu spoločenskej deformácie, ktoré 
tam nachádza recenzent (kritika v poézií samozrejme nemusí byť konštruktívna). A nemyslím si, že by práve tieto v zbierke poézie 
bolo potrebné hľadať.  

Brück sa zhruba v polovici textu rozhodne autora zaradiť do škatuľky – re7exívny a zmyslový básnik. Nuž, nedá sa nesúhlasiť. 
Dzúrova poézia je skutočne z veľkej časti re7exiou momentu. Pri dlhších celkoch je ale zjavný problém tohto básnického prístupu. 
Okolo jediného momentu autor vystavia slovnú a obrazovú konštrukciu, ktorá je však vzhľadom na frekvenciu takejto metódy často 
plochá a nudná, aj napriek evidentnej snahe o určité vnútenie atmosféry. Skôr ako o básnenie, ide v tomto prípade o výrobnú linku. 
V dobrej tradícii slovenskej re7exívnej poézie sa Dzúr často oprie aj o náboženské motívy (madona, Kristus, kríž), inokedy sa uchýli 
k detstvu, ktoré reprezentuje ďalší z pilierov re7exívnej poézie u nás – na rozdiel od  Brücka však v jeho tvorbe nenachádzam žiadne 
„inštinkty vidiaceho chlapca“. Osobne zastávam skôr názor, že preháňanie je v tomto prípade už len akýmsi zneužívaním zabehnutej 
poetiky.

Rád by som sa na záver ešte pristavil pri „alexandrínskych sonetoch“, ktoré tak vychvaľuje ako anotácia, tak aj recenzent Miroslav 
Brück. Rozumiem snahe o prekonanie alebo prosté využitie starej formy na nové obsahy, táto činnosť má určite moje veľké sympatie. 
U Dzúra je to pol na pol. Pokiaľ sa pokúsi o uvoľnenú atmosféru, sonet vie plynúť a dáva zmysel. Pokiaľ sa ale horko-ťažko snaží 
vážnosťou obsahu (a to je časté) dostáť vážnosti formy, pokazí to. Aj u tematicky ľahších sonetov však zlyháva často ako remeselník 
– okrem nepodareného rýmu („slín // nemyslí“, etc.) trpia texty zbytočnými archaizmami a často aj logickou nekonzistentnosťou. 
A na tom padá čitateľský zážitok.

S kritickou časťou recenzie Miroslava Brücka je možné celkom súhlasiť, avšak v obrátenom garde. V zbierke nie sú menšinové 
zlyhania zakryté väčšinovým poctivým prístupom, ale úplne naopak. V publikácií je nesporne niekoľko zaujímavejších textov (pre-
dovšetkým v časti Z Čiernej kroniky), avšak strácajú sa v technicky nedopracovanej, sivej a únavnej mase tých ostatných. 

Martin Dzúr mohol vydať dobrú zbierku. Namiesto toho sa však uspokojil s nedostatočne spracovaným, nevýrazným zlepencom 
a zakuklil sa v re7exívnej lyrike slovenských literárnych klubov. Uvidíme, ako to dopadne nabudúce (o ďalších desať rokov?).

Dominik Želinský

RECENZE: MARTIN DZÚR: DEKON#TRUKCIA POD)A !ASU - ( A ZRKADLO, KTORÉ MU 
NASTAVIL MIROSLAV BRÜCK )
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JORGOS SEFERIS: BÁSNĚ. Pavel Mervart, 2012

Nakladatelství Pavel Mervart vydalo souborné básnické dílo jednoho z nejvýznamnějších novořeckých básníků, nositele Nobelovy 
ceny za literaturu Jorgose Seferise (1900–71). Svazek, výborně přebásněný Růženou Dostálovou, Jiřím Pelánem a Vojtěchem Hlad-
kým, doplňuje chronologický přehled Seferisova života a díla, interpretační doslov z pera zmíněné Růženy Dostálové a v neposlední 
řadě také poznámkový aparát, který se opírá o nejnovější řeckou edici. To vše z knihy činí výjimečný – a vynikající – vydavatelský 
počin.

Pomiňme však prozatím tyto přednosti formálního charakteru a položme si otázku, co a jak může novořecká poezie, jejímž 
čelným představitelem Seferis je, sdělit současnému českému čtenáři. Přestože v češtině existují výbory z děl jejích nejdůležitějších 
reprezentantů, stojí u nás novořecká literatura jako celek spíše stranou zájmu. Jorgos Seferis, sám zatím prezentovaný pouze v anto-
logii Bílá v sousedství modré (ČSS, 1986) a v několika časopiseckých překladech vesměs z 60. let, je toho dobrým příkladem. Jeho 
„pravdu a báseň“ nepochybně můžeme chápat jako Odysseu svého druhu: Růžena Dostálová ostatně poukazuje na ústřední motiv 
plavby a cesty v jeho díle. Přestože však jde o příslušníka národa, jehož spisovatelé zřejmě vždy budou mít sklon k intenzivnějším 
návratům ke své staroslavné minulosti, není Seferis poeta doctus v tradičním slova smyslu. Antické aluze a přesahy jsou v jeho poezii 
skryté, a tudíž dnešního čtenáře, jemuž je tato tradice zpravidla cizí a vzdálená, nezatěžují a neruší. Seferis se tak stává univerzálnějším 
a sdílnějším než jiní novořečtí autoři.

Počátky Seferisovy tvorby se nesou ve znamení vlivu francouzského symbolismu, zejména Mallarméa. Verše jeho první sbírky 
Obrat, jejíž název lze překládat i jako „strofa“, jsou rytmicky pravidelné, rýmované, hudebné, obrazy vpravdě podmanivé a kouzelné. 
Bývá vykládána jako obrat novořecké poezie k symbolismu a moderně. Již zde se však formují ústřední úběžníky Seferisovy tvorby. 
Předně k nim náleží fascinace všudypřítomným tajemstvím, které prostupuje minulost i přítomnost. Tím ovšem nechci říci, že by 
vše vrcholilo mlhavým mystickým symbolismem. Přes dominující lyrizaci skutečnosti se totiž ze zřetele neztrácí ani zájem o histo-
rickou a politickou realitu Řecka a Evropy, krystalizující později v angažovanost zvláštního druhu. Zatím je však básníkovi tajemství 
hájemstvím v nejvlastnějším slova smyslu: pozoruje, vžívá se a medituje. Vše je mu prostoupeno mystériem: noc, duše, láska, hlubina 
moře, ale též květiny, ptáci, hadi; tajemné skutečnosti jsou středobodem, „po nich je svět prostý“. Toto tajemné – ač všudypřítomné 
– je nedotknutelné, nepoznatelné. Je to něco, co každodenně míjíme (a ono míjí nás), něco, co nás sice vábí, současně však naplňuje 
úctou a jistou obavou z vlastní troufalé zvědavosti. Jako jednu z ústředních a jednotících metafor lze chápat studnu, jež se dostala i do názvu 
druhé Seferisovy knížky, začínající verši: „Tady své kořeny zapustila studna, / skrýš tajné vody a jako poklad ji chová. / Po jejím 
pokrovu duní kroky. Hvězdy / neproniknou k jejímu srdci. Každý den / se plní, otvírá a zavírá, jí se to netýká.“

Podobně je tomu i s historií, která přes již naznačené úzké sepětí s antickými kořeny Řecka Seferisovi není východiskem k učené 
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či učenecké re7exi, nýbrž – opět – studnou, zdrojnicí, vodní hladinou, z nichž básník loví obrazy a zachycuje jejich prostřednictvím 
přítomnost, ne ovšem alegoricky. V rozhovoru pro časopis Le Monde Seferis řekl: „Řek musí z celé duše bojovat, aby v sobě překonal 
minulost. […] Procházíme se mezi chrámy civilizace, která zanikla, avšak má poezie se nevztahuje k minulosti, ale hovoří o dnešních 
věcech. Odkazy na minulost jsou zároveň odkazy na dnešní realitu.“

Řecko je zpočátku přítomno v symbolech a metaforách, s nimiž bývá tradičně spojováno. V Seferisových básních zhusta potká-
váme moře, lodě, skály, hory, typické chatrče, révu, sochy… Přirozeně nejde o kulisy žánrových obrázků či repertoár krajinářských 
impresí, nýbrž o symboly, které jsou obdařeny hutným mytickým významem. Právě ony jsou nositeli tajemství, prostředníky návratu 
a impulsem k nostalgickému smutku po ztraceném, který se objevuje v pozdější tvorbě, zvláště z nelehkých 40. let. Tehdy z básníko-
vých úst zaznívá: „Kamkoli odejdu, Řecko mne zraňuje.“ Rodák ze Smyrny a později diplomat své vlasti stále vzdálenější se jistě cítil 
jako vyhnanec i v běžném slova smyslu, jeho básnický stesk však mnohem spíše plynul z vědomí všemocného času v čele s jednou 
konkrétní epochou, v níž byla nenávratná ztráta na denním pořádku: „opravdu nelze rozmlouvat o hrůze neboť je živá“.

I přes vzpomínky na tragické události doby, soustavná to mementa zániku, je v básníkově díle přítomno silné vyrovnání, fatalis-
tické vědomí nevyhnutelného koloběhu přírody a dějin. Seferis není angažovaný jako bojovný Janis Ritsos, neulpívá v minulosti jako 
učený Konstantinos Kava.s, pozvedá-li hlas k protestu nebo těží-li aktivně a explicitně z historie, nečiní to agresivně, nýbrž pokorně, 
vědom si moci a velebnosti času a prostoru. Vše kolem je těžší, hlubší a tajemnější než on – on, který toliko cítí a zaznamenává, 
svědčí, tvoří „reliéfy skromného umění“, ale beze zbraní, neboť je cele v moci „silného větru od východu“, „s bezvládnými údy, 
se zničenými ústy / od chuti rzi a soli“, a přitom ví že to tak v posledku být musí. Jistě s tím souvisí i hojný motiv soch – antických 
torz – bezmocných, avšak záhadných: „Dívám se do očí: ani otevřené ani zavřené / mluvím do úst co dychtí jen jen mluvit / držím 
tváře co prostoupily kůží. / Nic jiného nemohu: // ruce mi mizí a přicházejí ke mně / zmrzačené.“ Tajemstvím se nakonec stáváme 
i my sami, ztrácíme nad sebou moc a prostupuje nás viděné, cítěné a prožité: „sochy už nejsou trosky, jsme to my sami“. 

Morální zákon je tedy přítomen vně, tak jako ve světě starověkých mýtů nebo v přírodě. Ve své Řeči u příležitosti udělení Nobe-
lovy ceny v roce 1963 říká: „Ve starověké tragédii, která se řídila tak přesnými pravidly, člověk, který přesahoval míru, byl potrestán 
Erínyiemi. Týž zákon platil i pro přírodní jevy.“ Básník tento zákon pouze zpřítomňuje, extrahuje: „Básník – jen prázdnota“, píše 
v jedné z pozdních básní, a je to prázdnota po dějinách i prázdnota tajemná, jak už jsem o tom mluvil, v každém případě však roze-
chvívaná tím, co se děje i co se tuší, prázdnota rezonující. Poezie tedy činí tajemství dějin a skutečnosti viditelnějším, čitelnějším: 
zkonkrétňuje „prázdno pod maskou“, je to „ozvěna našich vesel“ na moři, básně se stávají „loděmi v přístavu beze jména“.

Martin Veselka
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MICHAL REHÚŠ: PROGRAM DEKOMUNIKÁCIE. drewo a srd, 2011

Nahlédne-li člověk do slovenské experimentální revue Kloaka, která je volně přístupná na internetu, leccos naznačuje, že se na Slovensku 
klube generace s vyhraněnějším smyslem pro experiment, materialitu jazyka či textovou bázi poezie, a že z toho vzejde ještě leccos 
zajímavého. Koncem loňského roku se objevil první důkaz, jímž je Program dekomunikácie Michala Rehúše, šéfredaktora zmíněné 
Kloaky. Rehúš a jeho crew pečuje o životaschopnost poezie s odlišným genetickým kódem a je patrné, že znovuotevírá jiná pravidla 
poetické hry, než na jakých trvá tradice introspektivní modernistické lyriky. Například: významný poválečný básník Milan Rúfus 
napsal báseň „Co je báseň?“, a jeho současní pohrobci příliš dobře ví, co je báseň: „Položiť na stôl presné ako chlieb / alebo voda alebo 
/ medzi dva prsty soli to je báseň.“  V závěrečném textu Programu dekomunikácie si ale Rehúš mimo souřadnice sentimentálního 
pojetí BÁSNĚ a potažmo POESIE klade otázku jinou: Čo jebá seň? A odpovídá: „medzid vaprst ysolito jebá seň.“ Jak málo stačí, 
aby se z lyrického patosu stal humorný nonsens s košilatým podtónem. Tahle drobná revize současného slovenského klasika je ale jen 
jeden z detailů – sbírka jako celek má vyšší ambice. Nežije z negace, ale vymezuje se pozitivně: hledá se způsob vyjádření, který bude 
adekvátní současnosti. Klade nemalé nároky. Po čtenáři se například chce, aby zapojil intelekt. Nebo aby revidoval představu, co je 
báseň. A to je stále ještě drzost. Sympatická.  

Společným jmenovatelem Rehúšovy sbírky je text. Knihu tvoří devětatřicet textů, z nichž básně (kratší text s veršovým předě-
lem) sice tvoří většinu, ale setkáme se i s transkripcí struktury vědeckého příspěvku, permutovanými texty (například dekonstrukcí 
2 Rúfusových básní) nebo řadou ready-mades (třeba úryvkem z učebnice  psaní na klávesnici). Pro Rehúše není zajímavá pouze 
materialita jazyka, ale i materialita textu samotného. Nebojí se odhalovat text jako text, tematizuje ho. I proto se nejedná se o stan-
dardizovanou sbírku básní, hovořit lze spíš o sbírce textů s poetickým účinkem (což by mohla být svého druhu de.nice). Chápu to 
jako kladný rys této prvotiny, protože rozličnost textů a textových strategií svědčí nejen o bohaté autorské invenci, ale především o ote-
vřenosti vůči světu, který se za posledních deset let ocitl v informačním 7uidu a obklopil nás různými texty a až úmornou pluralitou 
jejich perspektiv, kde se hranice mezi .kčním a skutečným smazávají (třeba v reklamní masáži) a kde se hra na objektivitu (například 
ve zpravodajství) proměňuje nejednou v karikaturu. V tomto ohledu se zdánlivá neuspořádanost Rehúšova debutu jeví spíš jako 
strukturní metafora, jíž je rozkrývána určitá vrstva současnosti. První z paradoxů tohoto debutu je tedy fakt, že víc než jakési intimity 
reálné autorské psýché, jíž nás bohatě běžná lyrika obšťastňuje, nás Rehúš zavádí do světa neosobních textových struktur, skrze něž 
se ale sdílená skutečnost vybarvuje, například v jednom ze svých invazivních rozměrů. 

V řadě textů se prolínají dva zcela nesourodé žánry – báseň a návod. (Bylo by asi příliš odvážné zde nacházet souvislost s Kolářo-
vou sbírkou Návod k upotřebení z roku 1965/1969, ovšem kontrast je podobně plodný.) Ostatně o literární hře s instruktážní lite-
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raturou svědčí i titul sbírky, který je zároveň názvem jedné z básní: Program dekomunikácie. Text je pečlivě rozdělený do šesti kroků, 
které čtenáře usměrňují pomocí in.nitivních imperativů („bľabotať monotónne alebo bľabotanie nevyužívať na komunikačné úče-
ly“), po jejichž dodržení „sa staneš dokonale dekomunikovaným / dekomunikovanou“. Absurdita takového jednání by pomyslného 
uživatele dovedla do absolutního významového ticha (nebo spíš asémantického šumu či hluku) mimo jakoukoli věcnou komunikaci, 
do osvobozující afázie v překomunikované době. O tom, je-li osvobozující, lze živě polemizovat, a vstupujeme tím na půdu spíše 
.lozo.cké diskuze. Ovšem v takových momentech sbírky se vyjevuje skrytý étos Rehúšova experimentování. A zároveň se nahrává na 
určitý prvek romantického chápání umění a sice, že skrz ně lze dosáhnout vysvobození z tenat reality a jejích zavádějících (v našem 
případě virtuálních) jazykových obrazů a projekcí. Právě tady hnízdí další paradox Rehúšova básnického projektu: Program dekomu-
nikácie si pohrává s myšlenkou svobody coby vyvázání z účelovosti komunikace. Jak? Jejím základním prostředkem – jazykem. Musí 
snaha vysvobodit (libovolně nesmyslnou) promluvu z řeči nutně ztroskotat? Rehúš takovou možnost vyznačuje jako svého druhu vizi, 
a otázka po proveditelnosti tohoto programu není proto případná. Představuje impulz, nikoli skutečný návod na život. Literatura 
zůstává literaturou.

Jednou z nejsvébytnějších instruktáží ve sbírce je báseň „Deprojektuj si ma láska“. Nejen že se prolíná s estetikou návodů, je 
také neskrývanou biblickou aluzí: „… neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do 
pekla, “říká evangelista Matouš (5, 29–30, ekumenický překl.). U Rehúše je biblický imperativ upgradovaný do současnosti: „Lebo 
ti prináša väčší úžitok / aby zahynula jedna tvoja pohyblivá časť tela / než aby celý tvoj organizmus ovládla projekcia.“ V čem spočívá 
tento jazykový „upgrade“? Při srovnání úryvku z kanonického textu z druhé poloviny 1. stol. a Rehúšova znění se najde několik 
příznačných posunů. Z biblického „údu“ se stává „pohyblivá část těla“ (což upomíná spíš na popis z oblasti robotiky), z „těla“ se stává 
„organizmus“ (tedy termín označující jedince živé přírody od mnohobuněčných po nebuněčné), z „pekla“ se stává „projekce“ (rozu-
měj projekce psychologická). Kromě významového náboje a stopy ironie, které takový překlad do nového jazyka přináší (a chce 
po člověku reakci – odmítnutí, smích, podiv…), se dotýkáme další charakteristiky Rehúšovy prvotiny. 

Řada jeho básnických textů je totiž propojená s jazykem vědy, zpravidla zcela organicky. Tady se skrývá další rehúšovský paradox: 
funkční styl jazyka, který je primárně určený k co nejpřesnější komunikaci bez vedlejších významů, se používá v literárním projevu, 
který je z podstaty víceznačný. (Za předpokladu, že se jedná o umělecké dílo.) Použité termíny si zachovávají svůj význam, Rehúš 
si ale pohrává s jejich smyslem, přisuzuje-li jim také stránku estetickou. Odkud se taková motivace bere? Není sice bez zajímavosti, 
že je Rehúš sám akademik, je ovšem dobrý důvod spatřovat v užití vyhraněného jazyka vědy polemiku s tradičním jazykem lyriky 
(vzpomeňme na revizi rúfusovských básní v závěru Programu). Na jedné straně je takový jazyk v básnickém prostředí osvěžující, 
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na druhé straně předpokládá akademicky upravené publikum. Je to jasná autorská volba, proti níž nelze moc namítat (s přihlédnutím 
k faktu, že i autor recenze je akademicky upravený). Ale ne ve všech textech je toto jazykové gesto tak osvěžující, v některých (např. báseň 
Polotovar) může působit jako manýra, přesto o jeho smyslu nelze u většiny pochybovat.  

Rehúšův projekt se ale potýká s určitým vnitřním rozporem. U řady textů, které patří především mezi básně (Vajce, Vyhli-
adka, Premet, Chrasta, Mantra, Prír.-reflex. Lyrika), se na jedné straně uskutečňuje první přikázání Programu dekomunikácie 
(bľabotať > dekomunikovat se), které ústí v jazyk podobný surrealistickému východisku. Rozuměj: automatizovanému způsobu obraz-
nosti mimo očividnou příčinnost a regulaci rozumu (např. báseň Vajce: „Zohrievať vajce obrastené lykom / vajce primŕzajúce k ďasnám 
/ […]). Na druhé straně tento způsob stojí v protikladu k textům, jejichž motivací je tvořivý racionální koncept (např. Konsonancia, 
Návod na použitie samovraždy, Karel Čapek: Název příspěvku, Nebojujte s ním ad.). U řady z výše jmenovaných textů Rehúš sice 
využívá jako nenápadnou konceptuální regulaci elipsy (např. báseň Presne: „Aby u navonok bolo [jasné/zřejmé/atp., doplní si 
čtenář] / že sa venujem vážnej [poezii/atp., doplní si čtenář]“), ta je ovšem spíš básnickou .gurou, než prvkem, který by vtěsnával text 
do pevnějšího rámce. Tento detail k vnitřní soudržnosti sbírky tudíž nijak zvlášť nepřispívá. I nadále platí, že Program dekomunikácie je 
sbírkou textů, která může být chápána jako strukturní metafora – ale je tento potenciál bezezbytku využit? Z nejasné následnosti mezi 
jednotlivými texty usuzuji, že se autor řídil spíš „pocitem“ než jasným plánem výstavby celé sbírky/metafory. A někdy tak uspořádání 
působí spíš chaoticky. Jako by se v něm prolínaly dva různé projekty, které nebyly pečlivě utříděny redakčním či autorským zásahem.  

Důležitým prvkem je také smysl pro humor a komično (nikoli vtipnost). Rehúšovy experimenty se v tomto vyvazují z traktovaného 
programu dekomunikace, protože právě v momentech, které vynutí čtenářův úsměv, básně komunikují bez pardonu. Autor se úspěšně 
zbavuje onoho lyrického patosu, s nímž sbírka až demonstrativně nechce mít nic společného. Humor je posledním pozoruhodným 
paradoxem, který je ve sbírce přítomný. Víc než v básních se s ním totiž setkáme zpravidla u koncepčnějších textů. Poetický experiment 
je již tradičně víc než jiné básnické směry ve vleku inovace. Tuto premisu Rehúšův debut splňuje. Jiným předpokladem je určitá schop-
nost zkratky a až matematické čistoty. I v tomto ohledu vede autor dialog s experimentální tradicí úspěšně. Odtud by mohl zmíněný 
smysl pro přesahující humor pramenit. Ovšem tato kategorie není ničím, co by se dalo vysvětlit, ukázat nebo dokonce analyzovat. Tu 
si v knize musí objevit každý sám. 

Těch několik vnitřních paradoxů Programu dekomunikácie, které tato recenze rozkrývá, považuji jen za odraziště pro další 
úvahy o tomto debutu i o možném směřování či slepých uličkách autorovy (experimentální) hry. Bezrozpornost je ideologická zbraň, 
rozpornost a paradoxy jsou nejednoduchou svobodou uměleckého díla uskutečňovanou v mnoha jeho vrstvách. A Rehúšova prvotina 
tyto vrstvy prokazuje.            

Ondřej Buddeus

109



RECENZE: ADAM BORZI! POPRVÉ

ADAM BORZIČ. ROZEVÍRÁNÍ. Dauphin, 2011

Sólový debut Adama Borziče patří bezpochyby mezi knihy vzbuzující očekávání – vedle Bouškova Ohně po slavnosti (Fra, 2011) 
jde už o druhou samostatnou sbírku, která vzešla z autorského okruhu, jenž se kolektivně představil ve sborníku Fantasía (Dauphin, 
2008). Podle Karla Pioreckého, který napsal krátkou anotaci na záložku sbírky, je Borzičovo Rozevírání pozoruhodné především 
díky své „schopnosti nastolit otázku po podobě spirituálního typu lyriky, který by byl adekvátní vůči současnému stavu kultury“. 
Zmíněná „adekvátnost vůči současnému stavu kultury“ je v tomto souvětí zřejmě klíčová; jinak vyjádřená potřeba úzkého sepětí 
s aktuální přítomností zaznívá zřetelně také v programu „nového patosu“, tak jak jej de.nuje (či spíše nastiňuje) koncepce skupi-
ny Fantasía („Zkušenost poezie ústí v účastné bytí. V angažovanost ve světě…“; „‚Nový patos‘ nese a přináší poezii, která se hlásí 
k spoluodpovědnosti za stav světa“ – cit. z úvodní strany sborníku Fantasía). Právě tato „adekvátnost vůči současnosti“, chceme-li ji 
chápat také jako schopnost autenticky svědčit o přítomné individuální zkušenosti, zůstává však zároveň jednou z výzev, kterým Borzič 
dostál jen částečně. 

Rozevírání je rozčleněno do třech oddílů – Rozevírání, Teorie barev a Exekuce Sluncí – a co oddíl, to výrazně odlišná poetika. 
Borzič jako by ve své sbírce (snad nevědomky, ale dost možná záměrně – o čemž by ostatně svědčilo samotné řazení, v němž se oddíl 
rozmanitých, nezařaditelných, tak říkajíc „a dalších“ básní, který se tradičně připojuje na konec knihy coby doplněk sevřenějších, 
konceptuálnějších částí, objevuje na začátku sbírky) zkopíroval linku literárního vývoje; v každém oddíle jako by se pokoušel zabyd-
let a zdomácnět v jiné poetické epoše. První oddíl je instrumentálně i motivicky archaizující; charakterizují ho především motivy 
a souřadnice namnoze typické pro literární „.n de siècle“; jedním z nejnápadnějších Borzičových básnických prostředků je tu tradiční, 
až březinovsky laděný symbol (namátkou: „vidím přívaly světelných vod / potoky chvění bez podob / tekuté přísliby jasu“; „už nebyl 
slyšet zpěv, / jen chmurné basy / pekelných hvězd“; „Můj duch / rozklenutý nad vidinami světa ví “).

Druhému oddílu (který je na rozdíl od oddílu prvního výrazně koncepční, jak ostatně napovídá název – Teorie barev) už vládnou 
spíše avantgardní postupy a až surrealistická imaginace („velké zelené oko dolarové bankovky / otevřené zavřené / mrká / mrká / 
mrká“). Jednotlivé motivy jsou tu asociativně řazeny a rozvíjeny, vrství na sebe nové a nové významy, čímž vzniká dojem bezpro-
středního, improvizujícího a neklidného psaní; záběry (.lm je ostatně v básni „Čerň: / vymítání s promítačem / varianta b“ přítomen 
i motivicky) se střídají v rychlém sledu; vzniká tu až dojem jakéhosi horečnatého vytržení. V mnohém jako by byla Teorie barev 
jakýmsi pandánem prvního oddílu – zatímco prve se lyrické já identi.kovalo spíš s distingovaným dandysmem nebo toužilo po metafy-
zických výšinách, v druhém je vášnivě pozemské. Pán v obleku, který je „v letu coby dup na každém místě / a v každý čas / roztříštěn 
do hyperbolických proměn“, jako by tu byl Borzičovým básnickým alter egem. 
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Ve třetím oddílu, Exekuce Sluncí, přichází poprvé ke slovu civilnost a moderní angažovanost. Básně tohoto oddílu jsou svého 
druhu koláží, tvořenou dialogem autorského textu a textu citovaného; re-kontextualizovaného (podobné dvojhlasí je přítomno ve všech 
třech oddílech, teprve ve třetím se však stává dominujícím principem). Tento druhý, neautorský hlas patří ve všech případech osob-
nostem, které Borziče oslovily nebo inspirovaly svým dílem, osudem či náturou (což je připomenuto v tak trochu edukativních 
a přiznám se, pro mě rušivých, úvodech k jednotlivým textům). Hned v první básni oddílu nazvané „Stěhování“ vytvářejí tyto hlasy 
z různých historických kontextů (citovaným je tentokrát Giordano Bruno) pozoruhodné paralely i kontrasty. Právě v této básni je 
Borzič zároveň i básníkem civilním a nenuceně angažovaným: „Vrátila ses z Indonésie, / ze země šťastných chudých. / Odrazilo se 
to na naší stravě, / pálivé nudle mi lezly z očí. / Jedné noci jsem tvojí rukou / strhnul plakát Delacroixe, / tehdy začalo stěhování. / 
Možná, že podobně začínají revoluce“.

Adam Borzič je v Rozevírání básník mnoha poloh, témat a stylizací (což je ostatně zákonité vyústění jeho hledačství, o kterém 
hovoří Piorecký); ve všech se zdá být stejně suverénní, ne všechny mi však připadají stejně cenné a objevné. To platí především o tex-
tech prvního oddílu, které, zatímco se na jedné straně aspirují vyjadřovat o metafyzických či spirituálních otázkách, mají pouze ome-
zenou schopnost vypovídat autenticky o současné skutečnosti (ač sám název Rozevírání je často interpretován jako mnohoslibný, viz 
dvojrecenzi v Tvaru); navíc jsou silně poznamenány konvencí: „Větrný pud krve / předurčoval by mne k pohlcení zemského sousta. 
/ Jsem ale svatý faun v poutech“. Borzič je v prvním oddíle svého debutu mistrným (a snad právem neskromným) iluzionistou, který 
chce čtenáře přesvědčit, že nahlédl mnohá z těch největších tajemství, avšak přijde-li řada na osobní výpověď o světě, jeho možnosti 
jsou značně omezené, a výsledek tudíž veskrze nejistý a leckde až žalostný (tak jako v básni Konec roku: „Stožáry obtěžkané. / Zub 
za zubem plane. / Mám plnou hubu soli. / Srdce mě bolí. // Věčnost před koncem roku, / Věčnost na každém rohu“). Borzičovo chá-
pání básnictví, tak jak je implicitně přítomno v prvním oddílu Rozevírání, je samozřejmě legitimní, o jeho živoucnosti v aktuálním 
poetickém kontextu mě však Borzič svou tvorbou zdaleka nepřesvědčil. 

Kdybychom Rozevírání hodnotili měřítky obvyklými pro debuty, šlo by jistě o sbírku nadprůměrnou až výjimečnou. V případě 
Borziče, který je (jistě že paradoxně) v podstatě básníkem již zavedeným, však poněkud překvapuje míra jeho poetické rozpolcenosti 
– jako by Rozevírání znamenalo teprve precizně provedenou rozcvičku, jako by šlo především o přehlídku toho, co všechno by 
autor dovedl, kdyby… Dojmy z Borzičovy prvotiny jsou tedy spíš smíšené – nenaznačují se tu totiž jen mnohé slibné směry 
a cesty, ale i mnohé slepé uličky. Další Borzičova kniha snad ukáže.  

Jana Sieberová
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