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Toto není Buddeusův editorial
0 znaků včetně mezer
Hanusův editorial
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editorský editorial
Červnové Psí víno se povedlo. Hezké letní čtení!
Jana Sieberová
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TOMÁŠ SCHEJBAL
ENJOY COCA-COLA EVERYBODY!
Enjoy Coca-Cola
Je vpravdě první a jediný univerzální poselství v
dějinách pro všechny lidi na světě
Bez rozdílu náboženství, kultury, rasy, barvy pleti,
pohlaví, sexuální orientace, věku,
majetku či třídy
Populárnější než Ježíš Kristus, Allah, Buddha či
Konfucius
Když si ale poselství vezmou k srdci i lidi bez práce a bez
peněz
Můžou jen rozbíjet výlohy, rabovat a krást
A policie je v Londýně, Paříži, New Yorku, Tokiu mlátí
obušky, zatýká a vězní
Coca-Cola jen za dvě libry
Pro ty ostatní za deset let
***
Pan Pavel Kohout
pan Vít Bárta
pan Tomio Okamura a
pan Slávek Popelka
holešovsky vyzvali národ
pod vlající trikolorou
a sami se ustavili jeho prozatímní vládou

pan Vandas nepřišel
protože
pan Tomio Okamura je poloviční Japonec a žádnej
bílej Čech
pan Vít Bárta se směje jako kretén a ne jako chlap
pan Pavel Kohout je vládní poradce a
pan Slávek Popelka je případ pro psychiatra
ačkoli ho Slávek zval
Pan Šimon Pánek natírá Romy v tísni na bílo
a bojuje za
lidská práva, svobody
kde McDonalds neprodává americký hamburgery
pan Mirek Kalousek
je arcikokot a dění sleduje v bytě s lahví Jamesona
pan Karel Švancenberk
na ty pražský paka sere a
pan Petr Nečas má všechno v prdeli
Pan Jarda Zavadil
drží pana Miloše Zemana za rameno
protože ožralej vo schod zavadil
a
pan Tomáš Sedláček
v Interpelacích komentuje všechny ty zadlužený
common people
co sou out
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TOMÁŠ SCHEJBAL
WILKOMMEN IN SUDETENLAND
Malý, nízký řadový
lidi
bydlej
v malejch, nízkejch, řadových
barácích
v malejch, nízkejch, řadových
ulicích
druhá ulice jako pátá
každej jako jinej
všichni vostatní sou v lágru

IRON LADY
Chcípla železná lady
60 let po smrti
vocelovýho muže
20 let po smrti
Iana Stuarta Donaldsona
a chudý svině se pořád množej víc a víc
a v zaprděným Londýně
furt neni pro pouliční bojovníky žádnej flek
Chcípla železná lady
my sme
furt ještě tady
k uctění její památky
čte na Václaváku Jáchym Topol
zlatá Havlova mládež
co v undergroundu hledala jenom dočasnej flek
Chcípla železná lady
s hranatým xichtem
jak z vobrázků Josefa Lady
chcípla železná lady
vaše chleby budou pořádně tvrdý
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TOMÁŠ SCHEJBAL
LUDVÍK VACULÍK IS NOT DEAD
Ludvík Vaculík
má ke Stalinovi blíže
Milan Kundera
píše Stalinovi verše
Pavel Kohout
svazačce kundu líže
Shořely hákový kříže
budujme socialismus
kde každej dělá, jak může
každýmu podle práce
jak zákon káže

Ludvík Vaculík
má k disentu a Havlovi blíže
když sovětský důstojníci
na Šumavě svoje lyže
sjíždějí tiše
v Paříži Milan Kundera
romány píše
a Pavel Kohout Prohlášení Charty 77
Ludvík Vaculík
a PEN club
volí kníže
protože
kníže
má k lidu blíže
tvé heslo budiž kníže

5

TOMÁŠ SCHEJBAL
***
1939
Říšský vůdce
Adolf Hitler přijel na Pražský hrad
všude visí hákové kříže
Adolf Hitler v nadživotní velikosti
a všichni normální slušní lidé hajlují
Co se stalo s Lvem Davidovičem Trockým
kterého jsme znali jako nesmiřitelného revolucionáře
který se nyní spolčuje s Hitlerem s cílem zničit
Sovětský svaz
Pravda píše:
VŠICHNI TROCKISTÉ JSOU VRAZI
1949
Sovětský vůdce
Soudruh Stalin nepřijel na Pražský hrad
protože tam pracuje soudruh Gottwald
ale
všude visí sovětské vlajky
Soudruh Stalin v nadživotní velikosti
a všichni normální pracující lidé zdraví čest práci
Co se stalo se Závišem Kalandrou
kterého jsme znali jako nesmiřitelného revolucionáře
který se nyní spolčuje se Západem s cílem rozvrátit
lidovou demokracii
Rudé právo píše:
VŠICHNI TROCKISTÉ JSOU VRAZI

2013
Rakouský kníže
Karel Schwarzenberg
má k lidu blíže
Karel Schwarzenberg v nadživotní velikosti
a všichni normální slušní lidé
volí kníže
Co se stalo s Petruškou Šustrovou
kterou jsme znali jako normálního slušného člověka
která se nyní spolčuje s levicí s cílem rozvrátit Ústav
pro studium totalitních režimů
a demokracii
Mladá fronta píše:
VŠICHNI TROCKISTÉ JSOU VRAZI
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TOMÁŠ SCHEJBAL
SPRÁVNEJ CHLAP
Láďa je správnej, tvrdej chlap
Láďa se vždycky uměl postarat sám vo sebe a nikdy
neřval
fotbal, hokej a pivo
má rád každej správnej, tvrdej chlap
Láďa se nikdy nechoval jak ňáká pitomá, hysterická
baba
svět správnejch chlapů
auta, motorky a čubky
žij rychle, nebezpečně, dobrodružně, agresivně,
destruktivně
vždycky dej první pěstí
buzíkovi, ženský, brejlounovi, šprtovi a všem sráčům,
co ho maj menšího než ty
pochčij knihovny, muzea, univerzity, nastříkej to
ženský do huby
buď správnej fašista

***
severokorejský studenti
pro slávu Kim Čong-una
pro klid na práci
a bezpečí matek a dětí
proti imperialistickým agresorům
ve vojenských uniformách
jihočeský studenti
pro slávu Václava Havla
pro princip morální
svejch černokabátnickejch a fukyamovskejch
profesůrků
pro slunce, seno
jahody a pár facek
proti nemorálním rudým zrůdám
protože jejich rodiče nesměli mít dlouhý vlasy
když byli v
Pionýru
SSM
KSČ
pochodujou v ulicích
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SILVIA KUTÁLEK GREGORIČKOVÁ
RADOSTNÉ POZNANIE

O DEŤOCH A KOŇOCH

Dnes som to spoznala
Aj to som Ja!
Dnes som sa usmiala
Aj to som Ja!
Obrovská úľava
že smiem byť Ja
Nemusím už
chodiť v strachu
kto si pomyslí
kto to rozpozná
ukazovať prstom vôkol
tvoriť krivé zrkadlá
Dobrý deň
som Obyčajná Piča
Aj to som Ja
Tralala

V to ráno prvého marca
slnko pražilo
ľady sa topili
a z asfaltu povstal kôň
Vlastne bolo už k obedu
Videla som ho
keď sa dvíhal
nozdry šija boky kopytá
a priamy pohľad
A videl ho aj môj syn, ktorý spal
Má deväť mesiacov
môj syn
o koňovi viem len
že bol šedivo múdry a mladícky modrý
Martin mal deväť mesiacov práve zajtra
Ten kôň mi niečo pripomenul
zaerdžal
do zeme zahrabol
asfalt ho znova pojal do seba
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SILVIA KUTÁLEK GREGORIČKOVÁ
STRETNUTIE S ANJELOM

MATKA A JA

Vyzeral ako malé dieťa
A možno bol malé dieťa
Počítal svoje sklenené guličky
a každú piatu hodil medzi ľudí
Smial sa, keď mu ich vracali
a najšťastnejší bol
keď si ju niekto
pridržiac proti slnku
akoby sa rozpamätal
s náhlym vzrušením
vložil do vrecka

Moja matka mi lezie pod kožu
lezie mi nosom
lezie mi krkom
driape mi hruď
Moja matka mieri s istotou
často ma rozloží
často ma položí
na lopatky
Moja matka má skóre profíka
sedem úderov
sedem zásahov
skúsený hmat
Moja matka sa desí zranenia
preto sa chráni
preto sa bráni
odmieta ma
Mojej matke ja leziem pod kožu
mierim s istotou
sedem úderov
odmietania
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SILVIA KUTÁLEK GREGORIČKOVÁ
CESTA DOMOV

OKAMŽITÁ SVÄTOSŤ

Tak pomaly už kráčam Domov
zbavujem sa vecí
odhadzujem batoh
ťažobu ciest
Doma je hojnosť všetkého
Tak pomaly už kráčam Domov
čím som bližšie
tým som ľahšia
už som iba Ja
Doma je Doma

A je to všetko na dosah
Cesta nie je dlhá
nie je zložitá
Jedno veľké Objatie Seba Sa
toho vraha i sebevraha
ničomníka, zbabelca
klamára a sráča
Žiadne zmeny
žiadne premeny
žiadne tlaky
prevraty a obraty
úmorné snahy byť taký
nebyť onaký

KNIHY SE VYDÁVAJÍ PRO KRITIKY, BÁSNĚ PÍŠU PRO ČTENÁŘE
Rozhovor polonistky a překladatelky Lucie Zakopalové
s básníkem a kytaristou Szczepanem Kopytem1 a bubeníkem Piotrem Kowalským, kteří vystoupili na uvedení 63. čísla Psího vína v klubu K4.
Lucie Zakopalová: Vydáváš sice i papírové knihy, ale
nahráváš hudbu spojenou s poezií, vystupuješ na
koncertech, na svých autorských čteních často používáš zvukový doprovod. Obstojí dnes samotné básnické slovo na klasickém setkání se čtenáři?
Szczepan Kopyt: Recepce poezie a literatury obecně
se změnila. Málokdo dnes čte papírové knihy a téměř
nikdo si je nekupuje. U poezie to platí dvojnásob. Ani
internet, ačkoli se do něj vkládalo hodně nadějí, nedokáže tohle místo zaplnit. Jedinou možností, jak skutečně tvořit živou poezii, je podle mého názoru vystupovat
na veřejnosti, a to nejen na klasických autorských čteních, ale na koncertech nebo performance – spojovat
poezii s hudbou nebo výtvarným uměním.
LZ: Polsko bývá tradičně vnímáno jako velmoc poezie, kde mají básníci zvláštní postavení a všichni čtou
básně. Jak na tom ale poezie u vás ve skutečnosti je?
Piotr Kowalski: Poláci mají rádi bezpečně mrtvé bás1
Texty Szczepana Kopyta v překladu Ondřeje Zajace jsme
otiskli v minulém čísle PV

níky, které znají z učebnic. Jinak si myslím, že dnes autoři nemají nijak zvláštní postavení, naopak – poezii čte
velmi málo lidí, sám musím přiznat, že čtu jen to, co mi
doporučí Szczepan. Proto jsme se také rozhodli poezii spojovat s hudbou, mnohem masovějším a přístupnějším médiem. Kromě skutečně „starých mistrů“, jako
je Adam Zagajewski, nebo velkých, dnes už nežijících
básníků jako Wisława Szymborska a Czesław Miłosz
si dnes lidé vybaví snad jen jméno Marcina Świetlického. Právě proto, že svou poezii výrazně spojil s hudbou, má svou vlastní kapelu Świetliki. On byl první, kdo
v Polsku tuhle cestu prošlapal a dnes málokterý hudebně-poetický projekt přidává něco navíc. Samozřejmě i v Polsku existoval fenomén folkových písničkářů,
ale tvorba Jacka Kaczmarského je silná po své hudební stránce, texty nevznikaly jako samostatné básně.
SK: Problém je už v možnostech, jak se k současné
poezii dostat. Hlavním distributorem knih v Polsku je
Empik a pro tuto síť není poezie „zboží“, nevyplatí se.
A tak se na mnoha místech k současné poezii ani nedostanete. Samozřejmě, že v každém knihkupectví je
polička „poezie“ – ale nejčastěji jsou to klasici a několik antologií. Navíc jsou básnické sbírky zařazeny vedle
satiry nebo aforismů. Papírové knihy existují díky státní podpoře nebo podpoře lokálních institucí. Jejich vydávání financuje město a ministerské dotace. To se ale
týká autorů, kteří už jsou známí a zavedení. Průměrný
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náklad básnické sbírky je 400 kusů. V tomto kontextu
si vždycky rád vzpomenu na „konstantu“ Hanse Magnuse Enzensbergera, podle níž je v každé zemi – nezávisle na její velikosti – 1354 čtenářů poezie. O poezii se
zajímá uzavřený okruh lidí, je to elitní a náročné umění. V polské historii se samozřejmě objevovala období,
kdy poezie sloužila úplně jiným věcem než čistému potěšení z četby a jazyka. To se pak počet lidí, kteří poezii
četli, nebo to alespoň předstírali, rozšířil. Stále existuje
tento romantický mýtus autora jako národního věštce,
ale trochu zastiňuje každodenní praxi.
LZ: Své tři předchozí básnické knihy jsi vydal v papírové podobě, deskosbírku Buch (2011), která spojuje básně a elektronickou hudbu, je možné koupit
v klasické podobě nebo stáhnout na stránkách www.
kopytkowalski.pl. Jaká je budoucnost e-booku, může
někdy nahradit papírovou knihu?
SK: Internetu zatím příliš nevěřím: například Jacek
Podsiadło vydal nedávno svoji sbírku jen elektronicky,
ve formátu pdf, a distribuce a prodej probíhaly pouze
na internetu. Sbírku jsem osobně nečetl a většina známých na tom byla podobně, ani poroty literárních cen
ji nezaznamenaly. Je trochu problém, že zatím jsou lidé
zvyklí, že na síti je všechno zadarmo. Proto fungují spíše bezplatné projekty. Například Łukasz Podgórni založil „vydavatelský hub“ Rozdzielczość Chleba, který pu-

blikuje vše k volnému stažení v rámci Creative Commons. Navazuje – napůl ironicky a napůl vážně – na
„první akt pirátství“, kdy Ježíš podle Nového zákona
rozmnožil chleba a rozdal ho shromážděným lidem.
LZ: Probíhala v Polsku nějaká diskuse o poezii a internetu?
SK: Zajímavé je, že moje básnické začátky, když nepočítám úplně mladické pokusy, které naštěstí kdesi zmizely a nikdy se nenajdou, jsou spojené s internetem.
V určité době se dřívější „kavárenské stolky“, které formovaly jazyk a kde vznikaly básnické skupiny, přenesly na internet. Existovalo několik důležitých portálů, mj.
Nieszuflada.pl. Velmi mnoho básníků začalo tvořit na
internetu, dokonce i básníci starší generace, schovávali se přitom za různými nicky. Na internetu debutovala Marta Podgórnik nebo Edward Pasewicz a další
důležití básníci mladé generace. Všichni se snažili najít
novou formu básně. To všechno se odehrávalo především v letech 2003–2006. Objevila se také snaha napsat „internetovou báseň“, kterou nejobecněji vymezuje délka, báseň nesmí být moc dlouhá, a je zakončena silnou pointou. Technika psaní se přizpůsobovala jinému typu čtení, které je sice roztržitější, ale zároveň
aktivnější než to „tiché“, domácí čtení, protože i když
čtete báseň na internetu sami, můžete ji komentovat a
sdílet své názory stejně jako v kavárně. Ale pak to najednou skončilo. Ti nejdůležitější básníci začali vydá-
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vat papírové knihy, dostávat ceny a internet už jde stranou. Já sám jsem internet využíval i z toho důvodu, že
je jednodušší na něm využívat různé básnické formy
a měnit identity. V té době jsem se inspiroval vším, co
jsem potkal, studoval jsem a přijímal všechny podněty.
LZ: Je vůbec možné získat literární cenu, pokud kniha nevyšla v papírové podobě?
SK: Kritici zohledňují jen „fyzicky přítomné“ sbírky. Stále funguje jakási verifikace tiskem, oficiální literární život
vychází z tištěných knih: to je dobře vidět na literárních
cenách, ale i festivalech. Sám jsem měl s „tekutým“
prostředím na internetu poměrně negativní zkušenost.
Jednu moji báseň otiskl internetový časopis Artpapier.
com. Při změně grafiky ale báseň zmizela. Papír je přeci jen určitou zárukou konečné verze, na internetu je to
nekonečný rukopis.
LZ: Jak vypadá současná básnická debata, pokud
internet už není hlavní téma?
SK: Poslední důležitá a známá debata se týkala společensky angažované poezie. Zahájil ji Igor Stokfiszewski, probíhala zejména v prostředí levicové Krytyki Polityczné a Ha!artu. Míst, která se od sebe dnes
dost liší, ale v té době byla spojena především personálně. Ta debata byla také pokusem kritiků stvořit jakýsi nový proud. Hlavním tématem byla levicová poezie,
nejčastěji byli zmiňováni autoři z antologie Krize, Kon-

rad Góra, Tomasz Pułka, Jaś Kapela a také já, ale například i otevřeně gayovské básně Jacka Dehnela a Edwarda Pasewicze. Tato diskuse ale odhalila, že neexistuje jeden proud v polské poezii, zejména dnes je tvorba velmi různorodá. Neexistuje žádný jeden proud „angažované, levicové poezie“.
LZ: Kde je centrum živé poezie? Fungují tak literární
a kulturní časopisy?
SK: Časopisy jsou spíš fikce. Neznám reálná čísla prodejnosti těch nejznámějších, jako jsou Ha!art nebo
Lampa. Zdá se mi, že místo toho, aby časopisy byly
místem pro debuty a debaty, stávají se spíš sklady recenzí a nepřinášejí nic nového. Rozhovory nebo básnické debuty se rychleji šíří po internetu. Časopisy odrážejí „oficiální“ literární život, zmizely ale jakékoli otevřenější střety nebo dokonce hádky.
LZ: Koncerty jsou určitě dobrou příležitostí setkat se
se „čtenáři“ a dostat se z uzavřeného, „papírového“
literárního světa. Kdy a jak jste začali spolupracovat?
PK: Potkali jsme se náhodou, bydleli jsme blízko sebe
a hráli jsme spolu v různých kapelách řadu let. Začínali jsme u jazzové improvizace, ale po nějaké době jsme
samozřejmě hledali i jiné cesty. Nejdříve jsme spojovali jazz s elektronickou hudbou, postupně Szczepan připojil svoje texty. Hudba je pro nás především zábava,
hra, proto je každá sbírka nová a jiná. Například teď
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KNIHY SE VYDÁVAJÍ PRO KRITIKY, BÁSNĚ PÍŠU PRO ČTENÁŘE
jsme vycházeli z folkové a bluesové tradice, je to úplně
jiný směr, bez elektroniky. Byla to výzva: jen bicí a kytara. Materiál, který jsme zahráli na pražském koncertu,
budeme teprve nahrávat, sbírka by měla vyjít v květnu.
Bude to opět „deskosbírka“, můžu prozradit, že hudba
tu bude důležitější, básní bude „jen“ deset.
LZ: Kdy se propojila tvoje básnická a hudební tvorba?
SK: Když jsem začal psát básně „vážně“, oddělil jsem
hudbu a poezii. S Piotrem hraju deset let, ale na začátku jsme nechtěli hudbu spojovat s poezií, chtěli jsme
improvizovat, experimentovat. V poezii jsem byl spíš
vážnější a soustředěnější na téma – společenské nebo
filozofické. Teprve zpětně vidím, že i starší básně mají
rytmický potenciál. Až když jsem začal přemýšlet o recepci poezie, zjistil jsem, že pro čtenáře je těžké soustředit se na samotné čtení, ale když se slovo spojí s rytmem, je mnohem srozumitelnější. Autorská čtení v Polsku jsou většinou dlouhá a nudná. Náš projekt Buch vznikl pro posluchače/čtenáře. Pro mě osobně se čtení a setkání se čtenáři stávají stále důležitější
než publikace textu. Knihy se vydávají pro kritiky, básně píšu pro čtenáře.
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LENKA JURÁČKOVÁ
ŽIVOTICE

OD DĚDY

Udělala kolečko kolem baráku

V blatouchu
umřela moucha

směs vajglů, psích hovínek a slimáků
zdi pomlácené od větví, rozdrcená jabka
stín strýce fešácky s legitimací
make love v kapsičce
za plotem cárek hospody
kníratým chlapům netrpělivě odklepává
ruka na zábradlí
v domově babička s rozjetým alzheimerem
hrst úporných sněženek
prahnoucí půda
zatočila se jí hlava
stála u pece rozkročená
do města už mě nedostanete

po štrece k nádraží
kluk drnká o zem
čerstvýma botama
lemován: trnkovým sadem
čistou zahradou
očima zdejší stračeny
DRUHÉ JARO
Do zahrady praží trámy
děda opřený o nebe
čistí střechu
rozlámanými taškami
masíruje hřbet vétřiesky
pak klekne celý usmolený k pivoňkám
a lýkem jim stáhne nadělané hlavy
v rostoucím domě Liduška
ladí na boršč;
karotku, řepu, rajčata, muškátový ořech…
neslyšné tryskáče
trhají jejich oblohu
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LENKA JURÁČKOVÁ
GROSSDUBRAU, 1943

SNÍDANĚ U BABIČKY

Ve dveřích hnědé oči melty
děvčata přejíždějí límce želízkem
a naboso, kolem spících zvonků
se culí do hladiny škopku

Zvuky posypaly okenice
babička medem rozsvěcuje černý čaj
spěcháme se sestrou
opravit mravenčí útulek
otevřít malé krámky
nespustit oči ze dveří
sousedovic barabizny
kde si holka požitkářsky nasazuje
třikrát poděděné sandálky

babička devatenáctiletá, totaleinsatz
kvete v režných šatech
a neobratně píše na rub podobenky
(s památkou na německou fabriku
co jí sežrala kus palce)
tomu, kdo ji v noci malinově učí
hladit v latince
v upominku
milovanomu Karluši
vinuje Liduška

POD ŠTREKOU
Přidusil špalek do svěráku
a každou lichou hodinu
s motykou, rezavějícím tepem
Spartakus v závěji pecek
klečí nad krtincem
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LENKA JURÁČKOVÁ
NĚMČIČKY

V DOMĚ

A pro kytaru zajde do orlovny:
dědek si do flekaté tašky cpe lahváče
vlasatý mne kníry
Miro, hleď, zítra sanitární den
dopekla maso a vytřela v kuchyni
v rádiu tahají z července trochu vody
pan Opršal celý kropenatý
zlatem meruněk
shrbí se ještě do kůlny
pro dvoják, aby měl do večera na prodej
tři, čtyři bedýnky
a utržené ruce

Do tašky skládáš babiččino býlí
červenec ve střehu
psa kousla vosa, synovi v noci
modré z nebe
aby nekašlal, aby ses uzdravila
aby se ryby neztratily
jak je roztřesenou rukou
lámeš zas zpátky do řeky

VALMEZ NÁDRAŽÍ
Do čekárny se dobývají tašky s těly
po zdi dech plísně, stropu
mokvají žluté vředy
dva vousáči tu chrní už dlouho
hlavy proti sobě, odér piva
chlápek vybalil játrovku
místnosti plní střeva
v kamnech čerti
krákavý hlas dívky
možná jindy něžný
teď někoho
nadzvedává ze židle

LENKA JURÁČKOVÁ
HOSPODA
shodíš čepici
to je dost, praví Mira
kde ses caral celý týden?
lapil tě bývalý kolega z práce
chce líčit, jak s ním házela rakovina
ale mlčí, žíly a řeka v očích
knot piva lehne
jak hospodský s propiskou pod pleší
zase máš knížku
zas
se kluk uzdravil
REKONSTRUKCE NA SÍDLIŠTI
ve stínu třicet, jeřáb snáší
do hrobky chodníku
mokrou spraš
muž v tílku
si velkými pařáty maže slzy
do starých indiánských ornamentů
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TREVOR JOYCE
jednou v neděli
ráno
hodiny
odbily jednu
pták
vyletěl
z klece
pták
usedl
na dub
kůň
poblíž
bouchal
do
dubu
pak jsem se
probudil
právě kvůli
tomu rámusu
toho koně

prosíme jen
o dvě minuty
vašeho
času
abyste byli
zdvořilí
abyste byli
přístupni
jinému názoru
pokud však budete
nadále pokračovat
v tomto duchu
pane
obávám se,
že patrně budeme
nuceni

jakýsi neznámý
provádí velkolepé
entrée

uprostřed noci
zaslechl pláč
rachot a rozruch

načíná
báchorku

jako psi
když si jdou
po krku

o tom jak se mu
nespočetná
noční fauna
shromáždila
mrtvá přede
dveřmi
hruď mu svítí
metály
tolik jistoty
že dává smysl
ale co?

netušil
co si
myslet
nazítří byla
spatřena krev
jak tu krev
uviděl
věděl
co to znamená
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TREVOR JOYCE
prosakuje
barví
okolí
které se
představuje
coby vzpomínky

dneska všichni
cestují
nikdo se nehýbe
kdysi vídali
kostky
vržené

tohoto lze také
dosáhnout
slovy

unikli
nejistotám
zmnožili
nákazu

která barví
místní
seskupení

rozpouštědlu
vzali
tekutost

zlatá
rumělková
levandulová

očistit nešlo
nikoho

a tak je
zpřístupňuje
zkušenosti
omezenému
chápání
co to
děláš?

nyní však
stojí sklesle
zaražení
jak nehty
ve známých
místech

den
očisty
muži zapomínají
ženy
ženy
děti
štít je
otřen dočista
slova prosta
starých
spojitostí
veškeré dějiny
vymazány
výskyt této
klimakterické
je nepravidelný a
nepředvídatelný
je nutno
ji odborně
vyvolat

váhavost
záměrné vzezření
potvrzuje
tichý
obřad
cítíš
to co
já
pocit
čehosi
ztraceného čehosi
nepřítomného
a přesto poblíž
tento kus
je mi dobře
známý
pokud mi
tedy nepřipomíná
něco
jiného
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TREVOR JOYCE
raná předvídavost
chápe
královo
zdraví
hony
sny
města
která zbudoval
jeho příjem
absolutní
výnosy
následuje
teologické
vymezení
rozpětí
životních událostí
se zkoumáním
smršťuje
zápornými výsledky
se nezaobíráme
vše je
příhodné

proud
se přes noc
odklonil
procitnutí
v kamenných
řekách písčitých
jezerech
spíme
pod mosty
přes pomalý
vzduch
žíznivá
stáda
pobita
suchá
plavidla
rozpadlá
naučena
ozdobná
stížnost
naříkáme
formulkami
z dovozu.

jak moc se musí
něco změnit
aby se to
stalo
jiným
být sebou
a přesto
sama
sebe
přežít
když sebemenší
okolnost
už nese rány
vlastní
budoucnosti
nic
není
záhodno
zlehčovat

zraku
nebylo
dokud se nezrodily
oči
ani řeči nebylo
před stvořením
jazyka
přestože věděl
co chce říct
přišel na to
že místo toho
řekl něco jiného
co asi tak
vidí?
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TREVOR JOYCE
tohle je tedy
ta dílna
kde si lidé
zfikčňují život?

během soustavného
vysídlení
se na několik
místností nedostalo

velice nepřesvědčivá

právě
v nich
jsme vystopovali
zdroj nákazy

tolik
symetrie čistých
obrysů plochých
základních barev
je to hračka
habaďůra
vábnička
pro začátek
srdce nemá
srdcovitý tvar

našli je
rašící
nakažené
shluky bohů
hnidy
usazené
v tkanině
příčin
se klubaly
v neočekávání

z jakéhosi
velícího
předního
předělu
dějin
nechává ukázněná
odměřenost
chladnou
nostalgii
ať se provrtá
zpět k nám
v tomto
našem čase
kdy nesmrtelnost
byla
výhradní
výsadou
bohů
a lidí
smrt

nesmírná
síla
někde tam
venku
hnala štěrk
do struktur
a proti nim
pokoj plný
zeleného zápachu
prachu
a písku
vnitřní dveře
bouchaly
v rámech
jak se tak zprudka
měnil
tlak
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TREVOR JOYCE
vpředu se pevnost
nadouvala
pole se chvělo
náporem
dopadajících
sloupů
násilný
otřes
vzduchu
prach a
kouř
mramorovatěly
chrupavkami
končetinami
kameny
řezivem
masou
zeminy
změť
shořelých
a hořících
těl
smrt
sbírala

jak vzedmutí
a zákruty
ohromného
hřmění
skrznaskrz
spletité
víření
nikde
povrch
žilnatě
zmapovaný toliko
v kypějícím
nejvnitřnějším
znechucení
příliš neklidném
pro kůži
čepele a
obroubené kosti
rozechvělá
noční
turbína

pozornost
soustředěná
na dobře
zachovalou
kostru
jakéhosi mladého
vojáka

mnoho toho zůstává
kapalně beztvaré

v kapse má
mince
z doby
velké války

vzduch
větrů

do očí nás
praštilo to
že jeho pravačka
stále ještě
svírala pahýl
tužky

a jako takové
přichází nazmar
jako voda
řek

lze to však
vyprovokovat
v odvetný
výbuch
posléze
vést
vytvarovat
zdomácnět
není to
takhle
lepší?
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TREVOR JOYCE
za předpokladu
dostačujícího
života
prožije či
zběžně
zakusí
všechny
pocitové
stavy
kterých
teoreticky vzato
kdy může dosáhnout

v noci
svítí
mléko v krajáči
modře
snídaňové
nepředloženosti
vyživují
smích
některá slova
lépe
na zámek
nezamykat

virtuosové
pohřebních
obětních
diplomatických
a pohostinných
umění

jeden legendární
čínský slovník

provazolezci
milující
a milovaný

nedostal
za ji

sehrávají svou hru
z chaosu
divokých potencialit

dokonce i ty
staticky nejmíň
pravděpodobné

rorýsi piští
vysoko
v odlišné modři
nad promáčenou zemí

skutečný příznivec
dychtivě předjímá
každou variaci
spěch odměřenost

že ji to
rmoutí

některé loužičky
jsou nevinné

zákazník přikývne
a zaplatí

je toho
začátkem

se ve snaze
obsáhnout
všechno

první
písmeno
jednoduchou
vodorovnou
čáru
dva
špičkoví
filozofové
se 379
stran
snažili
dokázat
1+1=2
já stále
nedělám
nic
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TREVOR JOYCE
prognostici
ti přinášejí
cedrové dřevo

brána
se
zaklapla

vdova
nabízí praženou
mouku

vrbová semínka
sestupují
v hedváb

chudý lid
dává olej

šeřík
a vavřín
se chvějí

bohatý
statkář
ze svého
stáda
vybírá jehně
to všechno
tobě na počest
abys naklonil
pravděpodobnost
opravil hru

voňavý pád
mě obklopuje
nahoře
vistárie
čekal jsem
až
vykročíš
do trávy
první velké
kapky
letní
bouřky

pevně
zavěšená

kroky
jsou odměřeny

kovaná
s podivnou
nadbytečnou
ozdobou

posunky
a slova
vyjmenována

ustup
bez zdí
plotu
ta brána
není vstupem
ale ozdobnou
překážkou

výsledek
jako u
dobře zbudovaného
zdiva
kámen posazený
na kámen
odstraní počasí
ruku ucho oko

stáhni se
vyhlédni

sebemenší
rozklížení či
vynechání

barák
také pryč

vyvolá
neklid

na rezavém kovu
se zajíká pěnkava

sankce
spouštějí

29

TREVOR JOYCE
prazákladní
zneklidnění
zoceluje

jako když
se zachytí cosi
ostrého

lovecké
vpády
krále

městské dítě
se venkovské noci
bojí

lidé narození
za války byli
skutečnými vůdci

jak tok
sám sobě
zabrání
v proudění

nepřátelské
útoky

je naprostá
bezprostřední
plochá

ty před nimi
zlomila lítost
ty po nich rozmazlenost
nikdy nedopusť
nedokonalost
ustáleného
stavu věcí
kohorta
vyčerpána
žádáme další
obludnosti

pak se
uvolní
zaplaví
jímky
semena
rozhojní
po proudu
budou
sklizně
staré osady
úrodné
za čerstvých dní

draví
ptáci a
hmyz
nápory
větru
deště sucha
či záplav
přicházejí
náhle
na jednom
obzoru
odcházejí
nahodile
dnešní
statistické kruhy
na podobné
pohromy
nemají
žaludek

odpočinek
není jednoduchý
investiganda
mohou být znázorněna
hladce
či hrubě
jasně divoce
vysněně rudá
vnější světlo
nepotřebuje
zapomněním
chutná
sladčeji
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TREVOR JOYCE
pokud vlivem
přílišné statnosti

budoucnosti jsou
obtížné

sad je dlouhý
a odplevelený

obyvatelstva
přesídlí
k horským úpatím

je nutno je
vytušit
z divokosti
žití

celou věčnost
nám
nevydal
ani jablko

smutek či
nepatřičná panika
je u zvířete
význačným
příznakem

i tak bylo zábavné
ho plenit
i pro kyselou
úrodu

kde
uvíznou
a zhynou
či zmutují
a vydají se
pod
pahorky
aby
zemřela
v příhodných
nížinách
pak krajinu
přenastavte
na plocho

pokud obřad
odhalí
vadné
či hrůzostrašné
maso
všechny sázky
se ruší

pamatuješ
jak se za těmi
větvemi
řítilo
celé nebe?

ne abys
nerozvážně
plýtval
rozděl
si to
s blížícím se
koncem
stupňuj
tlak
nejvýmluvnější
obraz nejlepší
myšlenku
zadržuj
a pokud
přijdeš
s něčím původním
řekni to
až na úplném
konci
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TREVOR JOYCE
chladní suší
duchové
divokých
trsů
trávy
obcházejí
nyní velice
usedlý
vyleštěný kámen
rýče
obráběly
v těchto
posloupnostech
domy nořily
do měkké
půdy
pohřbívání
i zde
hřbitov
vycpávka
před slaměnými
hodinami

masivní kvádry
světla
nad oblastmi
metropolitní
důležitosti

nenech se
zmýlit

obarvené
nasyceně

vyjádři se
jasně

nesmírná závažnost
pokřivila
základy
vytvořením
pánví kde se
usazují uslzeniny

ať si nikdo
nemyslí
bůhvíco

vyšel jsem ven
a ptáka
vrátil
do
klece

jsme
kde
jsme

koně
jsem vrátil
do stáje

kredenc
je holá

dub
znovu
vysadil

vrstvy kovových
plátů označují
úrovně kde zatuhly
roztavené
mince a zbroj

nedělej si
iluze

ani na chvíli
nepomysli
nemysli
brzy to
začne být
ošklivé

dub
spadl
na zem
pták spadl
spolu s ním

a šel
jsem zase
spát
Přeložil David Vichnar
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RICHARD LUTZBAUER
ADMINISTRATÍVNA ETUDA
sedím tu deň čo deň
myslím na sex a kedy mi zvýšia plat
aby som
ako mi radia mohol za kurvami
aj keď viac ako navlhčiť cigaru v pysku
by som chcel s niekým čumieť na mesiac
prežiť tak krehkú chvíľu
keď raší vňať a nepoznám slová
sedím tu deň čo deň a neviem sa smiať
tiahne sem od záchoda
každá nová šúcha stehnami
počuť len ženský rehot a fámy
snažím sa nepoddať

KOKETNÁ ADMINISTRÁCIA
preparfumované
administratívne pičky
nejavia záujem
len štrngať kanvičkami
chlipkať
zo šáločiek
preposielať spam
(a doma
rozvŕzgané skrine
plné sliepňajúcej penetrácie
bigotné kontúry implikujú prelet
každej neznámej)
niekedy tresnú dvere
nikto nevojde..
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RICHARD LUTZBAUER
PRACUJEM NA SEBE
milujem čistú prácu
milujem špinavú prácu
milujem prácu
stvorenú
pre mňa
pre kohokoľvek
stvoreného pre prácu
ako ja
milujem sa
lebo som cnostný a potrebný
milujem sa
aj márnivý a poživačný
lebo aj taký milujem prácu
a čo ňou vytváram
pre seba
márnivého a poživačného
milujem prepracovaný život
detaily stvorené pre moju márnivosť
milujem motivovaných pracovníkov
rovnako milujúcich prácu
jej plody
po práci pracujúcich
na svojich životoch
na svojich možných úmrtiach
na zabezpečení

čoskoro produktívnych potomkov
od predškolského veku vedených
k pozitívnemu vzťahu
k práci
prirodzene sa vyvíjajúceho
vo vášeň
akou horím i ja
pri práci
ktorú tak bezútešne milujem
s ktorou zaspávam
a ráno sa prebúdzam už v chvate
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RICHARD LUTZBAUER
SPLÝVAVÁ ADMINISTRÁCIA

ADMINISTRATÍVNA ROMANCA

spočinúť na hladine
ako trs
žaburina
polyvinylchlorid
zdieľaná plocha
akéže interakcie
akýže dotyk
videla si ma?
ležal som na nej
najmenej
8 hodín

do rozpukania vysúšať pery
takými bozkať
predstavujúc si prienik
našich príjmov
na mzdovom sa nemiestne ceriť
nad dohodou
o zmene pracovnej zmluvy
do rozpukania vysušené
tekvicové semä
výhodne núkať
po celej budove
po všetkých expozitúrach
zdôrazňovať
že takmer nie je
solené
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RICHARD LUTZBAUER
PRACOVNÝ POSTUP

NA MARGO ADMINISTRATÍVNEJ NEHY

uchlácholím ťa
tým čo chceš
počuť
náruživo predstieram
rozpažujúc
komentujem
aj tvoje počínanie
akoby bolo motívom
neuspokojivých
pracovných výkonov
úsečnosti
démonizovanej
ako nechuť
na sex
aktívne vyžitie
v kolektíve
kým vládzeš
keď je to nápadné
postúp v rade
na obed

túžim po
pohodlnom živote
vôni kávy v prehriatej kancelárii
na klapke 311
neustále zaneprázdnený
túžim po prázdnom kalendári
úctivých pozdravoch
servilnom pritakaní
podriadenej ženy
sekretárky
milenky
túžim po verejnom vyhlásení
aký som spokojný
plný administratívnej nehy
sťažka pohybujúc viečkami
túžim len
aby ste vedeli ako sa mi darí
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RICHARD LUTZBAUER
PAMÄTNÍK
juraj vydal autobiografiu
v 58 rokoch
reviduje zažité
beletrizuje mladícky záber
akceleráciu chute
doslova všade cíti piče
ale tak láskyplne
smilne
to iba slová sú vulgárne
rýdze a tvrdé
jurajov kontrastný úsmev
nestarne
ani ten ukrutne úprimný príbeh
pod hlavičkou zamestnávateľa
priateľa
ktorý ich cíti tiež
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Kenneth Goldsmith
V Museé d‘Orsay je miestnosť, ktorú nazývam
miestnosťou možností. Múzeum je usporiadané chronologicky, a ako sa veselo uberáte devätnástym storočím, narazíte z ničoho nič práve na túto miestnosť,
ktorá obsahuje pol tucta výtvarníckych pokusov o odpoveď na vynález fotoaparátu. V mysli mi uviazlo najmä trompe l‘oleil, pri ktorom sa namaľovaná postava
naťahuje až za rám, do priestoru galérie. Niekto iný sa
zas pokúšal o začlenenie trojdimenzionálnych objektov do plátna. Skvelé pokusy, no ako vieme, impresionizmus zvíťazil.
So vzostupom Webu stretla svoju fotografiu aj literatúra. Tým mám na mysli to, že sa ocitla v podobnej
situácii ako maľba vo chvíli vynálezu fotografie - technológie o toľko lepšej v tom, o čo sa ona dovtedy len
nedokonalo snažila. Aby prežila, museli umelci radikálne prehodnotiť svoje dovtedajšie smerovanie. Ak sa fotografia usilovala o čo najostrejší obraz, bola maľba nútená stať sa jemnou a neostrou, impresionistickou. Čeliac bezprecedentnému objemu digitálneho textu, potrebuje sa aj literatúra prispôsobiť novému prostrediu
textového prebytku.
Pri pohľade na dnešný, textovo založený svet, vidíme dokonalé prostredie pre rozvoj literatúry. Podobne, ak sa pozrieme na to, k čomu došlo vo výtvarnom
umení pri vzniku fotografie, vidíme medzi týmito dvo-

ma formami rovnakú korešpondenciu, pod povrchom
maľby, fotografie či filmu sa neukrýval jazyk, ale obraz
- došlo preto k revolúcii v zobrazovaní. Dnes pripravili pôdu pre novú revolúciu digitálne médiá. Ešte v roku
1974 mohol Peter Bürger vyhlásiť, že „príchod fotografie, ktorá umožňuje precíznu mechanickú reprodukciu
reality spôsobil, že mimetická funkcia umenia uvädá.
Limity tohto vysvetľovacieho modelu sú však zjavné vo
chvíli, keď si spomenieme na to, že nemôže byť aplikovaný na literatúru. V literatúre totiž dosiaľ nevznikla technická inovácia, ktorá by mala efekt porovnateľný s vplyvom
1
fotografie na výtvarné umenie.“ Odrazu tu je.
S rozmachom internetu čelí literatúra pravdepodobne najväčšej výzve od čias Gutenberga. Zmeny,
ktoré sa udiali v priebehu posledných pätnástich rokov,
prinútili autorov k tomu, aby začali chápať jazyk donedávna nemysliteľným spôsobom. Pod bezprecedentným náporom neskutočnej masy číreho jazyka (často hanlivo označovanej ako informačný pretlak v kultúre) stoja autori pred rozhodnutím, ako čo najlepšie odpovedať. Stratégie, akými je možné odpovedať, sú uložené v procese písania, či už si toho vedomí sme, alebo nie.
Prečo práve teraz toľkí autori objavujú možnosti
kopírovania a apropriácie? Je to jednoduché: počítač
nás priamo nabáda k tomu, aby sme napodobňovali jeho činnosť. Pokiaľ je vystrihovanie (cutting) a prilepovanie (pasting) vlastné procesu písania, boli by sme
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blázni, ak by sme mysleli, že spisovatelia tieto funkcie
neobjavia a nevyužijú spôsobmi, aké ich tvorcovia nezamýšľali. Spomeňte si na šesťdesiate roky, keď Nam
June Paik umiestnil na vrch čiernobielej televízie obrovský magnet, čím dosiahol détournement sveta, ktorý dovtedy patril Jackovi Bennymu a Edovi Sullivanovi, premenil ho na roztrasené organické abstrakcie. Ak
môžem vystrihnúť veľkú časť románu, na ktorom práve pracujem, a prilepil ho do iného dokumentu, kto mi
zakáže, aby som skopíroval celú web stránku a vložil ju do svojho textu? Keď vysypem text z ľubovoľnej
schránky do môjho textu, upravím jeho formátovanie
a písmo tak, aby to vyzeralo, že tam bol vždy, naraz sa
2
zdá, že môj naozaj je.
Mohli by ste oponovať tým, že počítače máme
doma predsa už dvadsaťpäť rokov. Čo je na tom teda
také nové? Prienik širokopásmových pripojení do reality a spôsob, akým ju naplnili, spravili zber masy jazyka jednoduchým a lákavým. S vytáčaným pripojením
na internet sa síce dalo kopírovať a vkladať slová, najmä v začiatkoch (či na Gopherspace) však bolo možné zobraziť v jednej chvíli len jeden text. A aj keď to text
bol, doba načítania bola stále značná. Vďaka širokopásmovému pripojeniu je kohútik otvorený non stop.
Pre porovnanie, systému písania na písacom stroji
nebolo vlastné nič, čo by prirodzene podporovalo replikáciu textov. Bolo to neskutočne pomalé a pracné. Po
tom, ako ste dopísali, bolo možné si spraviť na xeroxe

toľko kópií, koľko ste len chceli, no vyžadovalo to obrovské množstvo manipulácie, ktorá sa udiala ešte po
tom, čo bolo písanie dokončené. Výbornými príkladmi
sú koláže Williama Burroughsa či cyklostylované básne Boba Cobbinga. Staré formy preberania v literatúre – koláž alebo pastiš, vziať vetu odtiaľ a vložiť ju zas
inam – boli jednoducho založené na množstve manuálnej práce: prepísať knihu na stroji je jedna vec, no vystrihnúť ju a prilepiť inam je niečo úplne odlišné. Jednoduchosť apropriácie zvýšila latku na novú úroveň.
Scenár vystrihni-a-prilep (cut-and-paste) je popri
tom, ako objavujeme a učíme sa nové digitálne stratégie, ktoré rozvíjajú náš vzťah so slovami, rozohrávaný zas
a znova. Sociálne siete, zdieľanie dát, blogovanie: v tomto prostredí nemá jazyk hodnotu ani tak preto čo hovorí,
ako skôr preto, čo spôsobuje. Jednáme v aktívnom jazyku, presúvame informácie len preto, aby boli v pohybe.
Byť pôvodcom niečoho, čo sa stalo známym memom3
je dôležitejšie, ako byť súčasťou samotnej udalosti, ktorá je takto reprodukovaná. Gesto opakovania – znovublogovanie, znovutweetovanie – sa stalo rituálom prestíže.
Ak viete filtrovať masu informácií a ako arbiter ju posunúť
ostatným, získavate nesmierny kultúrny kapitál. Filtrovať
znamená mať vkus. A dobrý vkus velí: práve vďaka vynikajúcej schopnosti filtrovať, spojenej s dobrým vkusom,
prepísal Marcel Duchamp pravidlá.
Už od úsvitu médií toho máme na tanieri viac, než
budeme kedykoľvek schopní skonzumovať, niečo sa
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však radikálne zmenilo: nikdy doteraz nebol jazyk taký
hmatateľný – tekutý, tvárny, ohybný – priam prosí o to,
aby ho autor spracoval. Pred príchodom digitálneho jazyka boli slová vždy uväznené na ploche stránky. O koľko iné je to dnes, keď môže byť digitalizovaný jazyk
naliaty do ľubovoľnej dostupnej nádoby: text v Microsoft Word môže byť pretvorený na databázu, vizuálne spracovaný vo Photoshope, animovaný vo Flash,
vhodený do jedného z online automatov, odoslaný ako
spam na tisíce e-mailových adries alebo importovaný do programu na tvorbu zvuku a transformovaný na
hudbu – možností je nekonečne veľa. Môžete povedať, že toto predsa nie je písanie, a v tradičnom zmysle budete mať, samozrejme, pravdu. Ale pozor: dnes
už predsa dávno nepíšeme na písacích strojoch. Namiesto toho pracujeme celé dni na počítačoch s nekonečnými možnosťami, ktoré sú pripojené k sieti mnohých ďalších rovnako nekonečných možností, spisovateľ sa preto ocitá pred výzvou, jeho rola sa rozširuje a updatuje.
Sme zjavne uprostred literárnej revolúcie.
Je to ale naozaj tak? Zdá sa, že väčšia časť literatúry sa vyvíja, ako keby internet nikdy nevznikol. Dávne útoky plagiátorov, podvodníkov a hoaxy sú v literárnom svete stále škandalizované tak, že by to v oblasti
výtvarného umenia, hudby, informatiky alebo vedy vyvolalo len neveriaci úsmev. Je ťažké si predstaviť, že
by škandály Jamesa Freya alebo J. T. LeRoya rozčú-

lili niekoho oboznámeného so sofistikovanými, účelnými provokáciami Jeffa Koonsa či znovufotografovaním reklám Richarda Princea, ktorý bol za svoje plagiátorské tendencie dokonca odmenený Guggenheimovým múzeom. Umelecký svet vďaka gestu Marcela Duchampa odložil konvenčné predstavy o originalite a replikácii už takmer pred sto rokmi. Jeho myšlienky odvtedy preniesla celá plejáda úspešných umelcov,
od Andyho Warhola až po Jeffa Koonsa, na úplne nové
úrovne, ktoré sa stali súčasťou hlavného prúdu v rámci diskurzu výtvarného umenia. Podobne sa aj v hudbe
stalo samplovanie – celé skladby zložené z iných skladieb – samozrejmosťou. Od Napsteru až po hry, od karaoke k BitTorrentu, zdá sa, že celá kultúra prijíma digitál v jeho komplexnosti – s výnimkou literatúry.
Aj keď digitálna revolúcia zúrodnila pôdu pre konceptuálnu literatúru, korene tohto typu písania môžu
byť vystopované až k mechanickým postupom stredovekých pisárov alebo procedurálnym kompozičným metódam Wolfganga Amadea Mozarta. James
Boswell bol so svojím Life of Johnson, puntičkársky
a obsedantne nahromadeným korpusom informácií
(naplneným glosami, ktoré svojou funkciou pripomínajú dnešné komentáre na blogu), prorokom dnešného
spôsobu písania.
Modernizmus poskytol mnoho iných príkladov vrátane falzifikovaných spisov o móde Séphana Mallarmého, experimentov s opakovaním a nudou Erika Sa-
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tieho, Duchampových ready-mades či mechanických
kresieb Francisa Picabiu. Za proto-konceptuálne by
sme mohli pokladať aj nečitateľné zväzky Gertrúdy
Stein či radikálne mnohojazyčné koláže Ezru Pounda.
Snáď najkonkrétnejším príkladom „pohyblivej informácie“ je takmer deväťstostranový The Arcades Project
Waltera Benjamina.
V polovici minulého storočia vidíme vďaka príchodu nových technológií vznikať rôzne hnutia: musique
concrète, konkrétna poézia, Oulipo alebo Fluxus. Teoretický podklad im poskytli napríklad spisy o médiách Waltera Benjamina, The Practice of Everyday Life
Michela de Certeaua, Mythologies4 Rolanda Barthesa a teórie simulakra Jeana Baudrillarda. Od štyridsiatych až po deväťdesiate roky tiež nie je možné podceniť ohromný vplyv Johna Cagea - ako skladateľa, básnika alebo filozofa.
Šesťdesiate roky boli obdobím vzostupu konceptuálneho umenia, najmä Andyho Warhola, pravdepodobne najdôležitejšej osobnosti nekreatívneho či konceptuálneho písania. Warholovo celé dielo bolo založené na idei nekreativity: od mechanicky produkovaných
obrazov až po filmy, v ktorých sa doslova nič nedeje. Pokiaľ ide o jeho literárnu produkciu, Warhol narušil
hranice tým, že nechal iných ľudí písať svoje knihy. Vynašiel nové žánre literatúry: a: A Novel bola len doslovným prepisom desiatok audiokaziet, boli v nej ponechané všetky pravopisné chyby, prerieknutia a zakok-

tania. Jeho deníky boli nadiktované po telefóne asistentovi a je možné ich čítať ako aktualizáciu Boswellovho Life of Johnson. V Perloffovej termínoch bol Andy
Warhol „neoriginálnym géniom“.
Osemdesiate roky sú dobou apropriácie. Sherrie Levine bola zamestnaná znovufotografovaním diela Walkera Evansa, Richard Prince pretváral fotografie kovbojov z reklám Marlboro, Cindy Sherman bola
všetkým možným, len nie Cindy Sherman a Jeff Koons zavaroval vysávače do plexiskla. Hudba tieto trendy reflektovala tiež: samplovanie sa uchytilo od hiphopu cez plunderfóniu až po pop. Umelosť vládla: inšpirovaní módnou vlnou začali umelci pri svojich vystúpeniach preferovať ako hlavný prostriedok playback.
V deväťdesiatych rokoch, s príchodom internetu,
sa nekreatívna literatúra rozvinula ako adekvátna odpoveď, ktorá vďaka spojeniu historickej premisy so silou technológii ukázala nové spôsoby písania.
Máme tu vlastne dočinenia so zásadnou zmenou
operačného systému nášho písania na najhlbšej úrovni. Výsledky síce nemusia vyzerať odlišne a nemusíme ich pociťovať ako odlišné, ale étos a modus písania boli navždy zmenené. Maľba reagovala na vznik fotografie presunom k abstrakcii, zdá sa však nepravdepodobné, že by literatúra reagovala na Internet rovnakým spôsobom. Vyzerá to skôr tak, že jeho reakcia
bude mimetická a replikatívna, bude zahŕňať koncepty distribúcie a zároveň ponúkať nové platformy na pri-
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jímanie informácií. Slová môžu byť napísané nie preto,
aby boli čítané, ale preto, aby boli zdieľané a manipulované. Knihám, elektronickým aj iným, sa bude aj naďalej dariť. Nová literatúra síce bude mať v očiach elektronický záblesk, jej dopady však budú jasne analógové.
Iné prístupy k literatúre budú nasledovať svoju
vlastnú cestu, hľadajúc riešenia na svoje vlastné problémy. To, čo tu navrhujeme, je veľmi špecifické a určené tým, ktorí inklinujú k podobným postupom. Záverom nám dojmy Sola LeWitt - ktorý je výraznou postavou konceptuálnej literatúry – pripomínajú, že v tejto
snahe nie je žiaden rozkaz: „Nevnucujem konceptuálnu formu umenia všetkým umelcom. Zistil som, že mne
poslúžila zo všetkých možných ciest najlepšie. Je len
jedným spôsobom, ako robiť umenie, iné môžu sedieť
iným umelcom. A nemyslím si ani, že si všetko konceptuálne umenie zaslúži pozornosť divákov. Konceptuálne umenie je dobré len v prípade, že je dobrá myšlienka.“5
Úvodní esej z antologie konceptuální literatury Against
Expression. An Anthology of Conceptual Writing (eds.:
C. Dworkin a K. Goldsmith, Illinois: North Western University Press, 2011. Zdroj: http://uncopy.net/wp-content/uploads/2013/01/dworkin-goldsmith-againstexpression.pdf). Preložil Dominik Želinský.

POZNÁMKY
1
Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1984 (Prvýkrát vydané v roku 1974).
Jazykové prostredie, v ktorom sa pohybujeme, je možné jednoducho
prehlásiť za unikátne a neopakovateľné: stačí sa pozrieť na to, ako
nedosiahnuteľný je jazyk a obraz v prostredí, založenom na Flash.
2

Slovo meme pochádza z gréckeho slova mimenema, „niečo
napodobnené.“
3

4

pozn. prekl.: Roland Barthes, Mytologie, Praha: Dokořán, 2004.

Sol LeWitt, Paragraphs on Conceptual Art, Artforum (Jún 1967):
79–83, dostupné z
http://www.ddooss.org/articulos/idiomas/Sol_Lewitt.htm.
5

44

CLAUDE CLOSKY
Prvních tisíc čísel v abecedním pořádku
Editoři antologie Against Expression Craig Dworkin
a Kenneth Goldsmith nazvali tento text „modelem konceptuální literatury“. Ve vší jednoduchosti představuje kolizi dvou systémů – číselného a abecedního. Samotný proces překladu podobných textů je také pozoruhodný, vždy se
„překládá“ struktura myšlenky (koncept), zatímco text je
pouze výsledkem adaptace. Český překlad je oproti anglickému či francouzskému originálu pozoruhodný ještě tím,
že celou množinu zacykluje – posledním číslem v textu je
třináct, prvním číslem je čtrnáct. Na konci se tedy ocitáme
přesně před začátkem.
Čtrnáct, čtyři sta čtrnáct, čtyři sta čtyři, čtyři sta čtyřicet
čtyři, čtyři sta devět, čtyři sta čtyřicet dva, čtyři sta čtyřicet jedna, čtyři sta čtyřicet osm, sta čtyřicet pět, čtyři
sta čtyřicet sedm, čtyři sta čtyřicet šest, čtyři sta čtyřicet
tři, čtyři sta čtyřicet, čtyři sta deset, čtyři sta devadesát
čtyři, čtyři sta devět, čtyři sta devadesát dva, čtyři sta devadesát jedna, čtyři sta devadesát osm, čtyři sta devadesát pět, čtyři sta devadesát sedm, čtyři sta devadesát šest,
sta devadesát tři, čtyři sta devadesát, čtyři sta devatenáct, čtyři sta devět, sta dva, čtyři sta dvacet čtyři, čtyři
sta dvacet devět, čtyři sta dvacet dva, dvacet jedna, čtyři sta dvacet osm, čtyři sta dvacet pět, čtyři sta dvacet
sedm, čtyři sta dvacet šest, čtyři sta dvacet tři, čtyři sta
dvacet, čtyři sta dvanáct, sta jedenáct, čtyři sta jedna,

čtyři sta osm, čtyři sta osmdesát čtyři, čtyři osmdesát
devět, čtyři sta osmdesát dva, čtyři sta osmdesát jedna,
čtyři osmdesát osm, čtyři sta osmdesát pět, čtyři sta
osmdesát sedm, čtyři osmdesát šest, čtyři sta osmdesát
tři, čtyři sta osmdesát, čtyři sta osmnáct, čtyři sta padesát čtyři, čtyři sta padesát devět, čtyři sta padesát dva,
čtyři sta padesát jedna, čtyři sta padesát osm, čtyři sta
padesát pět, čtyři sta padesát sedm, čtyři sta padesát
šest, čtyři sta padesát tři, čtyři sta padesát, čtyři sta patnáct, čtyři sta pět, čtyři sta sedm, čtyři sta sedmdesát
čtyři, čtyři sta sedmdesát devět, čtyři sta sedmdesát dva,
čtyři sta sedmdesát jedna čtyři sta sedmdesát osm, čtyři
sta sedmdesát pět, čtyři sta sedmdesát sedm, čtyři sta sedmdesát šest, čtyři sta sedmdesát tři, čtyři sta sedmdesát, čtyři sta sedmnáct, čtyři sta šedesát čtyři, čtyři sta
šedesát devět, čtyři sta šedesát dva, čtyři sta šedesát jedna, čtyři sta šedesát osm, čtyři sta šedesát pět, čtyři sta
šedesát sedm, čtyři sta šedesát šest, čtyři sta šedesát tři,
čtyři sta šedesát, čtyři sta šest, čtyři sta šestnáct, čtyři sta
tři, čtyři sta třicet čtyři, čtyři sta třicet devět, čtyři sta
třicet dva, čtyři sta třicet jedna, čtyři sta třicet osm, čtyři sta třicet pět, čtyři sta třicet sedm, čtyři sta třicet šest,
čtyři sta třicet tři, čtyři sta třicet, čtyři sta třináct, čtyři
sta čtyři, čtyřicet čtyři, čtyřicet devět, čtyřicet dva, čtyřicet jedna, čtyřicet osm, čtyřicet pět, čtyřicet sedm,
čtyřicet šest, čtyřicet tři, čtyřicet, deset, devadesát čtyři,
devadesát devět, devadesát dva, devadesát jedna, deva-
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desát osm, devadesát pět, devadesát sedm, devadesát
šest, devadesát tři, devadesát, devatenáct, devět set čtrnáct, devět set čtyři, devět set čtyřicet čtyři, devět set
čtyřicet devět, devět set čtyřicet dva, devět set čtyřicet
jedna, devět set čtyřicet osm, devět set čtyřicet pět, devět set čtyřicet sedm, devět set čtyřicet šest, devět set
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dvacet dva, dvě stě dvacet jedna, dvě stě dvacet osm,
dvě stě dvacet pět, dvě stě dvacet sedm, dvě stě dvacet
šest, dvě stě dvacet tři, dvě stě dvacet, dvě stě dvanáct,
dvě stě jedenáct, dvě stě jedna, dvě stě osm, dvě stě
osmdesát čtyři, dvě stě osmdesát devět, dvě stě osmdesát dva, dvě stě osmdesát jedna, dvě stě osmdesát osm,
dvě stě osmdesát pět, dvě stě osmdesát sedm, dvě stě
osmdesát šest, dvě stě osmdesát tři, dvě stě osmdesát,
dvě stě osmnáct, dvě stě padesát čtyři, dvě stě padesát
devět, dvě stě padesát dva, dvě stě padesát jedna, dvě stě
padesát osm, dvě stě padesát pět, dvě stě padesát sedm,
dvě stě padesát šest, dvě stě padesát tři, dvě stě padesát,
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třicet čtyři, dvě stě třicet devět, dvě stě třicet dva, dvě stě
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devadesát jedna, osm set devadesát osm, osm set devadesát pět, osm set devadesát sedm, osm set devadesát
šest, osm set devadesát tři, osm set devadesát, osm set
devatenáct, osm set devět, osm set dva, osm set dvacet
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šest, pět set čtyřicet tři, pět set čtyřicet, pět set deset, pět
set devadesát čtyři, pět set devadesát devět, pět set devadesát dva, pět set devadesát jedna, pět set devadesát
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desát jedna, sto padesát osm, sto padesát pět, sto padesát sedm, sto padesát šest, sto padesát tři, sto padesát,
sto patnáct, sto pět, sto sedm, sto sedmdesát čtyři, sto
sedmdesát devět, sto sedmdesát dva, sto sedmdesát jedna, sto sedmdesát osm, sto sedmdesát pět, sto sedmdesát sedm, sto sedmdesát šest, sto sedmdesát tři, sto sedmdesát, sto sedmnáct, sto šedesát čtyři, sto šedesát devět, sto šedesát dva, sto šedesát jedna, sto šedesát osm,
sto šedesát pět, sto šedesát sedm, sto šedesát šest, sto šedesát tři, sto šedesát, sto šest, sto šestnáct, sto tři, sto třicet čtyři, sto třicet devět, sto třicet dva, sto třicet jedna,
sto třicet osm, sto třicet pět, sto třicet sedm, sto třicet
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set čtyřicet sedm, šest set čtyřicet šest, šest set čtyřicet
tři, šest set čtyřicet, šest set deset, šest set devadesát čtyři, šest set devadesát devět, šest set devadesát dva, šest
set devadesát jedna, šest set devadesát osm, šest set devadesát pět, šest set devadesát sedm, šest set devadesát
šest, šest set devadesát tři, šest set devadesát, šest set devatenáct, šest set devět, šest set dva, šest set dvacet čtyři,
šest set dvacet devět, šest set dvacet dva, šest set dvacet
jedna, šest set dvacet osm, šest set dvacet pět, šest set

dvacet sedm, šest set dvacet šest, šest set dvacet tři, šest
set dvacet, šest set dvanáct, šest set jedenáct, šest set jedna, šest set osm, šest set osmdesát čtyři, šest set osmdesát devět, šest set osmdesát dva, šest set osmdesát jedna,
šest set osmdesát osm, šest set osmdesát pět, šest set
osmdesát sedm, šest set osmdesát šest, šest set osmdesát
tři, šest set osmdesát, šest set osmnáct, šest set padesát
čtyři, šest set padesát devět, šest set padesát dva, šest set
padesát jedna, šest set padesát osm, šest set padesát pět,
šest set padesát sedm, šest set padesát šest, šest set padesát tři, šest set padesát, šest set patnáct, šest set pět, šest
set sedm, šest set sedmdesát čtyři, šest set sedmdesát devět, šest set sedmdesát dva, šest set sedmdesát jedna, šest
set sedmdesát osm, šest set sedmdesát pět, šest set sedmdesát sedm, šest set sedmdesát šest, šest set sedmdesát
tři, šest set sedmdesát, šest set sedmnáct, šest set šedesát
čtyři, šest set šedesát devět, šest set šedesát dva, šest set
šedesát jedna, šest set šedesát osm, šest set šedesát pět,
šest set šedesát sedm, šest set šedesát šest, šest set šedesát
tři, šest set šedesát, šest set šest, šest set šestnáct, šest set
tři, šest set třicet čtyři, šest set třicet devět, šest set třicet
dva, šest set třicet jedna, šest set třicet osm, šest set třicet pět, šest set třicet sedm, šest set třicet šest, šest set
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padesát sedm, tři sta padesát šest, tři sta padesát tři, tři
sta padesát, tři sta patnáct, tři sta pět, tři sta sedm, tři sta
sedmdesát čtyři, tři sta sedmdesát devět, tři sta sedmdesát dva, tři sta sedmdesát jedna, tři sta sedmdesát osm, tři
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třicet pět, tři sta třicet sedm, tři sta třicet šest, tři sta třicet tři, tři sta třicet, tři sta třináct, tři sta, tři, třicet čtyři, třicet devět, třicet dva, třicet jedna, třicet osm, třicet
pět, třicet sedm, třicet šest, třicet tři, třicet, třináct.
Vydáno v Paříži v roce 1989 vlastním nákladem.
Převzato z knihy Against Expression. An Anthology of
Conceptual Writing. Přeložil Ondřej Buddeus.
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DIAPOZITIV

ZÁVOD; DIAPOZITIV

vyndej opatrně
přilož na okno
nech prosvítit

Všichni se tomu smějí
ještě dnes
na plastových tříkolkách
neskutečný závod.

a řekni jak to bylo
v tom výseku paměti
jak jim prostupuje
nový příběh
jak je v něm kus větve
nebo ptačího křídla
čehosi co tam nepatří
pak řekni jak to bylo
a co je nejasné
v prosvícené paměti
NOČNÍ; DIAPOZITIV
tak tohle vážně nevím
co by to mohlo být
Fluoreskující palec
vystupující z rámu jak rentgen
bliknutí noční obchůzky po hospodách
nebo to může být něco jiného
docela obyčejného
čmouha od líčidla na objektivu.

Nebylo to vůbec směšné.
Vítr narážel do našich dětských těl
trhal z nich šusťák
a my se hnali dál
od toho domu
co polykal západy slunce
a na půdě chrastily netopýří kostry.
už toho nech
nebo se budu smát já
té tvé šílené trvalé
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SLAVNOST; DIAPOZITIV

PROCHÁZKA; DIAPOZITIV

vážně to je strýc s tetou
a kdo je tohle

koukni jak fučelo
odnesl vítr by tě kdybych tě pořádně nedržela

Kolik jich už není
kolik ještě obývá domy
na krajích lesů kde
ostružiny a obří mraveniště
a takové dusno
astmatický kašel zní od prašné cesty
a od kopců stáčí meluzína
chuť dumove kořalki.

Holé pole
holé pole a na obzoru paneláky
průchod mezi ploty zahrad
tím průchodem mezi ploty
ale to pole a ty paneláky
eroze nadrobila satelitní zástavbu
toxicky hoří v dálce fasády.
Naštěstí
se ještě dá
ještě se dá
zmizet za obzorem
kde se krčí olezlé keře
podél odraného pletiva.
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Přeložil Ondřej Zajac
XXX
znásilnili mě
ale co hůř – sebrali mi poslední zbytky chleba
teče mi krev
jestli se nepověsím
budou si myslet že se mi to líbilo

ŽALM
Tobě jenž ve své dobrotě stvořils Osvětim
bití těhotných
i topení novorozeňat
jak Ti poděkovat
jenž jsi napověděl jak
správně zabíjet plynem
určeným k hubení hmyzu
a který se tak dobře osvědčil na Polácích a Židech
jak bychom Tě mohli nechválit
injekce fenolu
a veselá vyšetření doktora Mengeleho
jsou ničím vedle genocidy
omezené pouze možnostmi techniky a představivosti
Ty jenž dokážeš zůstat bez pohnutí
nad pláčem ženy z plynové komory
víme jak velká je Tvoje hluchota
jak kruté srdce jež milujeme
bojím se pomyslet co by bylo
kdybys nebyl milosrdným
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UVÍTÁNÍ PLYNOVÉ KOMORY
neplač za chvilku přijde esesáček
a vezme nás do plynový komůrky
tam cyklonek zazpívá ukolébavku
která uspává Židovky štěničky a Cikánky
potom Sonderkommandko umyje naše tělíčka
uloží jako uhlíky až budeme svítit
a létat nad koncentráčkem
- dobře maminko

XXX
sedíme na bobku
učíme se předstírat
že nemáme tyfus
málokdo teď myslí na poezii
jenom já se takhle obelhávám
každý dojídá poslední drobky chleba
šetřené na horší časy
protože potom už čas nemusí mít
vzpomínám jak jsme ve škole předstírali že máme
horečku
abychom nemuseli na matiku
teď to stačí dělat naopak
před selekcí se komíny krematoria zdají větší
představuju si že jsem schopný pracovat
že dostávám cibuli
a že se mi ji daří sníst
bez boje místo pointy
přichází esesák v masce lékaře
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XXX
představuju si svoji holku
zbitou s oholenou hlavou
místo náramků se strupy na rukou
se sraženou krví na tváři
páchnoucí nakaženou tyfem
místo v šatech v mundůru a dřevákách
s polámanými nehty
se vředy na nohou
hlenem v koutcích pusy
jak mrtvolnou barvu má její obličej
vidím její vši modřiny i strachy vytřeštěné oči
jinak nedokážu porozumět utrpení v Auchswitzu

XXX
denně mi vyhrožují smrtí
nebo alespoň surovým zmlácením
psychicky mě týrají
a v noci polévají studenou vodou
a nikdo nijak nereaguje
pár set metrů odsud by na takovou stížnost
zareagovala policie
naděje jsme odevzdali spolu s osobními věcmi
myslel jsem si že nám tu dají pocítit strach
vyhnaný do krajnosti
ale po pár měsících v táboře
už vězně těžko něčím zaskočíte
strach ve mně pouze probouzí obavu
že se už nedokážu bát
o vlastní život
největším šokem je první násilí
ale časem si člověk zvykne na všechno
nedá se každý den zlomit kost
v tom samém místě
neštítím se esesáků
smysl pro estetiku jsem ztratil
už tehdy kdy jsem z hladu zhltal psí zvratky

XXX
jak jenom oni musejí být psychicky unavení
vím že na tu práci nevybírali básníky a myslitele
ale po měsíce spalovat lidská těla…
jak asi vypadá průběh jejich služby
vzorně házel cyklon B
vyznamenán za zabíjení dětí
nevyměnil bych si to s esesákem
ani za klobásu a cigarety
střílet do lidí
jaká to musí být těžká práce
a my jim to neusnadňujeme
denně řídí popravy
potkávají se pod šibenicí
dávají rozkaz kopnout do židle
my tam jdeme jednou a je to
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MICHAIL LEONOVIČ GASPAROV: NÁSTIN DĚJIN
EVROPSKÉHO VERŠE
Překlad Anna Kareninová a Robert Ibrahim
Dauphin, 2012
Dnešním zájemcům o poezii může publikace
o dějinách verše připadat snad až jako archeologický
průzkum. Velká část dnešní české básnické produkce
vzniká na podloží verslibristické revoluce, k níž u nás
pod zahraničním, zejména francouzským vlivem došlo
na konci 19. století (jak dokládá Miroslav Červenka
v knize Dějiny českého volného verše). Tehdejší funkce
volného verše však byla samozřejmě jiná než dnes:
každé jeho užití bylo silně příznakové a (v původním
smyslu tohoto slova) avantgardní. Dnes je situace
opačná. V průběhu dvacátého století došlo k rytmické
globalizaci a volný verš se stal bezpříznakovým. Navzdory tomu, že i z úst některých literárních badatelů občas
zaznívá, že versologie je pouhé formalistní počítání
přízvuků, je Nástin nesmírně důležitou a cennou publikací.
Gasparovova kniha totiž ukazuje, jak může versologie přispět k širšímu porozumění kulturnímu vývoji
Evropy. V jejích poznatcích a výsledcích se totiž odráží
obecné tendence evropské civilizace: které národy

přejímaly versifikace z cizích jazyků, protože tyto jazyky
považovaly za prestižní, jakou úlohu ve vývoji veršových
systémů hráli elitní „kulturní pracovníci“ (u nás vzdělaní
obrozenci), zda básníci v daném období porušují, nebo
naopak dodržují přirozený rytmus jazyka či zda jsou
pro vývoj verše důležitější inherentní vlastnosti jazyka,
nebo spíše externí kulturní požadavky. Po podrobné
analýze jednotlivých etap vývoje evropského verše tak
Gasparov v závěrečné syntéze dochází mj. k závěrům, že
„na úrovni metriky mají větší vliv požadavky kultury a na
úrovni rytmiky požadavky jazyka“ nebo že „v češtině
se přes existenci délek a přes všechny snahy jejích
zastánců časomíra stejně nakonec neprosadila. Zato
se v ní bez ohledu na stálý přízvuk a odpor některých
obrozenců rozvinul sylabotónismus podle sousedního
německého vzoru“ (s. 352–353). Gasparov navíc ve
své knize hájí názor, že vývoj verše má imanentní povahu, tedy že každý jeho daný stav v každém historickém
období není nahodilý a že jednotlivé osobnosti, které
určitým významným způsobem zasáhly do dějin verše
(např. sylabotóničtí reformátoři Martin Opitz a Michail
Lomonosov), jsou de facto vykonavateli této imanence. Tato otázka je pochopitelně mnohem širší a ve
své podstatě filozofická. Pokud si navíc uvědomíme,
jak důležité jsou výsledky těchto kvantitativních analýz
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pro badatele zabývající se nejen historickou poetikou,
ale i interpretací a koneckonců i literární historií (o čemž
svědčí např. mnohostranné dílo M. Červenky), dojde
nám, že redukovat Gasparovovu knihu a potažmo celou versologii na počítání přízvuků je zkrátka pomýlené.
Gasparovovou metodou v Nástinu je srovnávací
metrika, tedy přístup, v jehož rámci jsou komparovány
příbuzné versifikační systémy s cílem rekonstruovat
původní praindoevropský verš a popsat jeho pozdější
vývoj. Gasparov pracoval s tzv. pravděpodobnostním
modelem, tedy statistickým přístupem, v jehož rámci
se porovnává realizovaný verš konkrétního textu s teoretickým modelem. Jde o přístup úzce kvantitativní,
ale díky tomu též lépe obhajitelný a ověřitelný, než jsou
přístupy kvalitativní. V ruské literární vědě se využívá
už od začátku 20. století, ale „na materiálu západoevropské poezie zatím […] nebyl aplikován“ (s. 355). Jde
tak o dílo de facto průkopnické. Základním poznatkem Nástinu je fakt, že evropské literatury (germánská
a slovanská, ne však románská) postupně směřovaly
k sylabotónismu, ať už byly dispozice jejich národního jazyka jakékoli: „druhá polovina 19. století byla
obdobím největšího rozkvětu sylabotónismu v evropských versifikačních systémech (…): sylabotónismus je
vnímán jako prestižnější forma organizace verše, jako

právoplatný dědic antické časomíry“ (s. 323). Mezinárodní sylabotónismus byl ve 20. století vystřídán „kultem
novosti“ (s. 327), odmítnutím starých ustálených
veršových forem a také mezinárodním volným veršem.
Lze dovozovat, že nástup a triumf volného verše se
též časově shoduje s třetí vlnou globalizace (cca
1880–1945): básně ve volném verši nejsou tolik vázané na zdrojový jazyk, a tudíž jsou snáze přeložitelné do
hlavních jazyků globalizovaného světa.
Nástin je velmi ambiciózní počin a sám jeho autor
si uvědomoval, že ani celoživotní úsilí jednoho člověka
nemůže zkoumané téma obsáhnout úplně a bezchybně.
V jazycích, kterými Gasparov nevládl, se musel spoléhat
na již provedené výzkumy, což bylo pochopitelně riskantní. Jak ale píše jeden z překladatelů knihy, Robert
Ibrahim, ve svém doslovu: „touha zahlédnout celek
byla natolik silná, že od tak nejistého projektu neustoupil“ (s. 418). V odstavcích věnovaných českému
verši Gasparov vychází (v původní i revidované verzi
Nástinu) ze studií Karla Horálka, Josefa Hrabáka, Romana Jakobsona a Jana Mukařovského, což vůbec
není špatný výběr. Je samozřejmě velmi obtížné
soudit, jak spolehlivé byly zdroje ze všech ostatních jazyků, a není pochyb o tom, že Nástin je plný
nepřesností (jak o tom svědčí i Gasparovova osobní
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korespondence citovaná v doslovu), přesto však skládá
plastický a přehledný, jakkoli zjednodušený obraz
vývoje evropského verše. Jelikož jde o iniciační dílo,
není důvod jej proto zatracovat. Horší je, že v českém
překladu jsou všechny citace ponechány v originálním
jazyce. Editoři toto své rozhodnutí komentují slovy: „V
ruském a anglickém překladu jsou všechny cizojazyčné
citáty přeloženy, podle autora překladem ekvirytmickým (…). Domníváme se, že ekvirytmičnost překladu je
přes všechny snahy vždy jen domnělá, a tak jsme se
rozhodli citáty nepřekládat.“ (s. 422). To je bezpochyby
pravda, přesto jsem toho názoru, že i prostý filologický
překlad by výrazně napomohl pochopení textu a nevedl by k automatickému přeskakování citátů, kterým
čtenář jednoduše nerozumí.
Nástin dějin evropského verše přinesla na českou
literárněvědnou scénu mladá generace versologů,
sdružená ve Versologickém týmu, který vznikl na
půdě ÚČL AV ČR na konci roku 2012. Tato skupina badatelů aktivně využívá nástroje pro počítačové
zpracování dat a přibližuje tak české bádání o verši
nejmodernějším literárněvědným trendům. Kromě
toho chystá projekt Korpus českého verše 19. století,
monografii Dějiny a teorie českého verše 19. století
a učebnici teorie verše, která by měla nahradit dosud

užívané, ale již zastaralé příručky Josefa Hrabáka. Jde
tedy o velmi činorodou skupinu mladých badatelů,
jejichž práce může inspirovat mnoho dalších zájemců
o literaturu a navázat na relativně bohatou tradici české
versologie. Překlad Nástinu je jedním z jejích významných projektů, který může přinést cenné informace
všem zájemcům o kulturu Evropy, nejen o dějiny evropské poezie.
Ondřej Hanus
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RAFAŁ WOJACZEK: KTERÝ NEBYL
Přeložil kolektiv překladatelů.
Protimluv, 2012
Další polský básník má vlastní knihu. Vydali ji
v ostravském Protimluvu a především co se překladu
týká, došlo k něčemu, co se stává jen zřídka. Pracovalo na něm totiž celkem třináct překladatelů a překladatelek! Kromě zkušených polonistů Jana Fabera a Václava Buriana jde často o renomované básníky (Norbert
Holub, Radek Malý, Bogdan Trojak, Vít Slíva nebo Viola Fischerová). Trochu paradoxně chybí jeden z nejvýraznějších popularizátorů R. Wojaczka u nás poslední
doby Petr Motýl. I přesto je ale pozitivní, že se třináct
lidí dokázalo dohodnout na práci na jedné knize! Skupinová práce došla až tak daleko, že nezřídka jsou pod
jednou básní podepsání dva (ba dokonce i tři) překladatelé.
Vezmeme-li v potaz, že Wojaczek zaujal všechny
výše zmíněné básníky, vesměs u nás považované za
etablované, dá se očekávat knižní představení výrazné básnické osobnosti. A tou Rafał Wojaczek skutečně je. Nejde o básníka současného. Těžko i doufat, že
by jeho tvorba nějak výrazně ovlivnila současnou českou básnickou scénu, ale přesto má vydání poměrně
reprezentativního výboru svůj smysl. Wojaczek je to-

tiž v Polsku postavou doslova kultovní. Jeho postavení
(především u mladé generace) je srovnatelné s postavením Egona Bondyho u nás.
Na Googlu patří Rafał Wojaczek k často vyhledávaným slovům (uvádí se cca 300 000 výsledků hledání), vznikají chatová fóra, skupiny, diskuse… Nezřídka člověk narazí na srovnání typu „Wojaczek je Jimem
Morrisonen polské poezie“. Kapela Fonetyka vydala album zhudebněných textů Requiem dla Wojaczka (některé ze zhudebněných textů lze najít i v tomto výboru – např. b. Kříž nebo Vlast). Pateticky by se dalo říct
„Wojaczek zemřel, ale jeho odkaz žije“. Každý trošku
inteligentnější mladý rebel v Polsku zná Wojaczkovy
texty.
U Wojaczka ale není jednoduché určit, jestli je kultovním básníkem jen díky své poezii, nebo spíš díky
svému životu. Jeho divoký a zároveň velmi krátký život, ukončený sebevraždou, je v oněch internetových diskuzích zmiňovaný minimálně stejně často jako
jeho básně. Film „Wojaczek“, natočený Lechem Majewským r. 1999, je založen stejně jako na autorově
poezii i na jeho životě. Vydáním tohoto výboru se tak
trošku splácí určitý dluh, protože navzdory své popularitě v Polsku zde dosud nikdy samostatně nevyšel. A český čtenář tak může autora hodnotit pouze na základě
přeložených básní.
Kvalita překladu je, vzhledem k množství překladatelů pochopitelně, poměrně rozdílná. Přestože finál-
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ní verze všech textů byly podrobeny jazykové kontrole
a revizi (ediční poznámka, str. 151) trojice překladatelů, i tak z některých textů na čtenáře zaútočí „překladatelština“. V básni „Píšu báseň“ (str. 14), přeložené Violou Fischerovou, tak čteme verše jako „ve svém pokoji
/ zavřený na klíč“ nebo „a do lebky si / zavádím vrtáček“
– v originále Wojaczek ani zdaleka tak zábavný není. V knize je i několik básní bilingvně, takže každý polonista-amatér může změřit s překladateli své síly a porovnat se, polemizovat a domnívat se, proč a jak.
K samotným básním. Nemůžu se zbavit dojmu, že
Wojaczek tu prostě vychází pozdě. V šedesátých, sedmdesátých letech by nejspíš měl tu účinnost, jakou měl
v Polsku, ale dneska už jeho poezie z velké části působí vyšuměle. Rebel z časů před padesáti lety sice může
probouzet jakýsi pocit sounáležitosti u dnešních rebelů, ale doba i situace jsou tak absurdně jiné, že dneska
Wojaczkovy verše vnímám spíš literárněhistoricky, jako
součást výpovědi doby. Tehdy vydání jeho knih musela být událost. Šlo o nekonvenční poezii jazykově i tematicky, ale dnes je naopak jen součástí tradiční linie.
Dost možná i proto se na překladu podíleli především
básníci střední a starší generace.
Jak už jsem zmiňoval, výbor z Wojaczkovy tvorby je poměrně reprezentativní. Více než stovka stran

básní je doplněna fotografiemi a doslovem. Čtenář tak
může pozorovat i autorův vývoj od jedné sbírky k druhé, přestože od debutové sbírky Sezóna (1969) tvořil už jen pouhé dva roky, takže žádných dramatických
skoků se v knize rozhodně nedočká. Kniha je to pestrá, takže je možné poměrně zábavně začít číst odkudkoliv. A třeba vedle básní ve stylu Bukowského (b. Elementy: „Černoch / nakloněný nad prkýnkem / zíral na své
výkaly“, str. 111) čteme roztomile patetické „Jsem. Lásku /
slízávám ze Tvých rtů“ (b. Byl jsem, jsem; str. 110). Na deklarovaně rebelskou poezii je v knize až přespříliš tradičních textů, což pochopitelně může být do značné
míry způsobeno výběrem Norberta Holuba, ale texty
typu „Mluvím k tobě tak tiše jako pták / za úsvitu slunce ti kane do očí / Mluvím tak tiše / jako slza vyrývající vrásku // Mluvím k tobě tak tiše / jako ty ke mně“ by
měly zůstat uzavřené v nějaké antologii archaické milostné poezie, příp. by mohly sloužit jako výstraha před
patosem starým, středněgeneračním i novým.
Dluh je splacen. Pozdě, ale přece. Po těch letech mohl být i promlčený, ale pro pořádek je dobré, že
máme výbor z Wojaczka v češtině. Doplňuje mozaiku
polské poezie druhé poloviny 20. století. Pro mě, bohužel, nic víc.
Ondřej Zajac
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PETR BORKOVEC: MILOSTNÉ BÁSNĚ
Fra, 2012
Milostné básně Petra Borkovce si říkají o pozornost, a to hned z několika důvodů. Důvod první: Jméno Petra Borkovce patří v současném českém poetickém světě k nejskloňovanějším, přičemž zmiňován není
pouze jako básník, ale i jako propagátor poměrně ostře
vyprofilovaného proudu současné mladé poezie. Důvod druhý: Jednotlivé texty se při nesoustavném čtení jeví natolik nekoherentní, že nezbývá než doufat, že
celý soubor zaštiťuje určitý druh konceptu, jakési hlubší
uvažování o poezii. Důvod třetí: Petr Borkovec objevil ve
své nové sbírce zcela novou – a velezajímavou – polohu, totiž ironičnost, která se zmíněným meta-uvažováním o poezii a textu pochopitelně souvisí. Důvod čtvrtý: Sám název sbírky, který čtenáře provokuje svým odkazem ke konvenčnímu diskurzu; ke kategorii, kterou
v post-postmoderní době nelze než ironicky odmítnout,
nebo se ji pokusit naplnit zcela nově a svébytně.
To, že nepůjde o tradičně pojaté milostné básnění, manifestuje Borkovec už několika úvodními texty
sbírky. Ocitáme v jakémsi myticko-pohádkovém neustále metamorfózujícím lese (jde o „les ze samých sov“,
přičemž zvuková analogie „les ze samých slov“ jako by
se sama nabízela), kde ptáci promlouvají téměř lidskou
řečí („Možná bys to popsala, těmahle studenými slovy: ci-ci-be ci-ci-be ci-ci-be ci-ci-be errr errr errr […]“,
s. 20), kde hlavní roli hrají brouci a kde se místo milost-

ných příběhů odehrává spíše lidské pachtění se a kolotání („Mám tu, Petříčku, všecko rozdělané, / sena neskopený, z Labů nejedou, / okna schnou ve stodole,
dveře na půdě, / spím v kuchyni, nějak tu noc přečkám
[…]“, s. 14). Místo intimity dvou subjektů jsme tu svědky roztříštění autorského hlasu, jakéhosi mnohohlasí,
v němž se vytrácí a znovu objevuje nejen subjekt milenky (gramatické „ty“), ale i subjekt promlouvajícího (mluvčího), milence, gramatické „já“. Významnou roli tu hraje
zcizený, opuštěný text, a to nejen „zaslechnuté“ (b. Pod
jednou pěnou), ale i „přečtené“. Sluchu se tak dostává
jak odposlechnuté lidové řeči (b. Předpověď na léto), tak
i anonymním hlasům internetové diskuze (b. Calopteryx splendens), spamovému e-mailu (b. Listy z dynastie
Ming), básní tu i tradiční poetická „forma“ (b. Prořezávka). Zalíbení v cizí řeči, jakémsi automatickém „svévolném“ vyráběním textu, které se manifestovalo už v názvu rané Borkovcovy sbírky Poustevna, věštírna, loutkárna (kde věštec/věštkyně je pouze médiem a kde loutka je ovládaná cizí intencí), se proměnila ve fascinaci jaksi nepovedenou, defektní řečí, kterou bezděčně produkují moderní média. Je zřejmě pozoruhodné – a stálo
by to za širší zamyšlení –, že práce se spamem a nezvýznamněným textem je v poslední době vlastní především básníkům střední generace (jen z mé nedávné
čtenářské zkušenosti: Štengl, Hruška – ačkoliv u něj
nejde o ironizaci, ale naopak o pocit tíhy z nerozumění
–, Borkovec), zatímco pro mladší generaci jako by tyto
fenomény ztrácely na přitažlivosti a snad i příznakovosti.
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Milostné básně znamenají v Borkovcově tvorbě –
především roztříštěností autorského hlasu a vůlí k experimentu – nepochybně odvážné nakročení do neznáma.
Přesto k nim mám několik výhrad. První: Je-li Borkovcova sbírka skutečně něčím zaštítěna a stmelena, pak je to
zřejmě mnohokrát se opakující gesto zklamaného očekávání: Nejen, že nejde o tradiční milostné básně, ale
nejde ani o vymezení se proti nim. Nejde o vážnost, ale
nejde tu vlastně ani o veselí (v autorských textech ostatně dominuje tematika tíživá – ztráta blízkých, výčitky po
jejich odchodu), nejde tu o průměrný shluk textů, ale nakonec ani o zásadní katarzi. Negativní koncept je konec
konců taky koncept – i tak se však nabízí otázka, jestli bychom od Borkovce nemohli chtít víc než textovou
hmotu čekající na zformování. Druhá: Podobně neukotvená je i Borkovcova ironičnost: žerty se tu tropí z obrozenecké selankovitosti i internetu; z tradičních forem
i z nových médií. Veskrze jde však o terče banální až
klišovité – kolik už bylo parodií sonetů, kdo se někdy
nepozastavil nad absurditou došlého e-mailového spamu. Mnohem zajímavější (a autentičtější), než ironizace
diskurzů, jsou nakonec Borkovcova laskavá dloubnutí:
„…On už už na lehátku – / zabručí vzteky, a ona začne hádku, / a rovnou o dceři a živoření, bez přípravy. /
Když ji pak po deváté vsouká do pandičky, / pohrdne
jako vždycky nabízeným tričkem / a – odřídí to nahý.“
(s. 53) Třetí: Toho, čemu se Borkovec na jednom místě
vysmívá, toho se na jiných místech sám dopouští. Jestliže je mnohde v hledáčku jeho ironičnosti jazyková manýra („To modré avatarovské atmo, fakt / precizní foteč-

ka, v parádních barvách […] luxusní fotenka, loni se vůbec zadařilo […]“ (s. 32) nebo „Frajírci milují okolíčko,
/ očičkem házejí na moříčko, / všecičko, všecko je od
sluníčka: / stínečky, Erebek, Eurydička…“, s. 52), jinde je doma v poetickém klišé: „Ale oba už víme, že jsme
tady. Teď už ano“ (s. 20), „Moje láska (ty si to chceš ověřit?) se chvěje v člunu, co jsem odstrčil“ (s. 38). Čtvrtá:
Ani v Milostných básních nezapře Borkovec své zakořenění v civilní poetice 90. let. Zatímco někde je tato poetika funkční skrze koncentraci významu, nebo dokonce
až do krajnosti vyhnanou sémantickou zkratku: „Ptáci
dnes řádí. Rozpoznáváme je spolu. Rovnováha“ (s 29),
jinde Borkovec přehnaně intelektualizuje, přešlapuje na
místě: „Cos ale viděla ty? Jak bys je popsala? Já se tak
bál toho, že se dívám sám. Měl jsem osvědčit tolik odvahy. Neměl jsem žádnou odvahu. Ostříži odlétli a já ve
všem poznával pouze sám sebe. A to jsem nechtěl, bál
jsem se, bylo to protivné. A to nechci, bojím se, je mi to
protivné.“ (s. 22)
„[…] drolí se, sotva přiblížím ruku“, píše Borkovec
v úvodním textu své sbírky a platí to i o celku Milostných
básní. Borkovcovi se nepodařilo stmelit sumu svých textů konkrétním a srozumitelným gestem, jejich významový potenciál se opakovaně tříští. Když k tomu připočteme fakt, že ani z práce s cizím textem Borkovec mnoho nekonvenčního nevytěžil, jeví se Milostné básně nakonec jako sbírka, která sice hodně slibuje, ale jen máloco plní.
Jana Sieberová
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EVA KRÁTKÁ, ED.: ČESKÁ VIZUÁLNÍ POEZIE:
TEORETICKÉ TEXTY
Host, 2013
Česká vizuální poezie editorky Evy Krátké vychází
po několikaletém čekání a na téměř tří stech stranách
nabízí jednadvacet doprovodných příspěvků k tvorbě,
která v šedesátých letech postavila Prahu do středu
zájmu celé Evropy coby jedno z center experimentální poezie. Michal Šanda ve své recenzi knihy pro Salon Práva napsal, že „vyšla kniha potřebná“, a nelze
než souhlasit – s vydáním knihy se zaplňuje dlouho zející mezera. Tato potřebnost má mnoho tváří, neboť dílčí části knihy míří různými směry a naznačují další, stále chybějící projekty – a to nejen teoretické, ale i tvůrčí.
PŘIPRAVIT Sbírka shrnující programové i polemické texty k experimentálnímu bujení mezi lety 1962 až 1970 se dá
číst nejméně třemi způsoby. Na základní rovině ji lze
brát jako „prosté“, dlouho postrádané uzavření a usebrání plodů jedné fáze české poezie, historický dokument a akademickou kritickou rukověť. Spektrum textů je uvedené literárně-historickým nástinem editorky
a otevírá se třemi přednáškami Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala (včetně básnických ukázek, vivat!).
Ty vydávají svědectví o tom, co bylo teoretickým pod-

houbím hnutí (texty Maxe Benseho, Abrahama A. Molese,
Helmuta Heisenbüttela, Eugena Gomringera a skupiny
Noigandrés) i odkud přicházelo – oproti dnešní dominanci anglofonní kultury šlo o import především z „esperanta střední Evropy“, tedy němčiny. Dokládá i to, jak klíčová byla osvětová činnost tvůrčí dvojice Hiršal-Grögerová pro podobu české scény a jak zásadní úlohu v literárním provozu mají programové snahy obecně.
Jako skromný korektiv těchto teorií pak nezřídka působí osobní vyjádření umělců, jako je Václav Havel a především Jiří Kolář, jehož tvorbu po právu kniha
představuje jako druhý, domácí, pilíř hnutí. Úvod diplomové práce Ivana M. Jirouse zase mapuje kořeny vizuální poezie od Mallarmého a meziválečných avantgard;
následující kapitola z diplomové práce Jiřího Valocha
představuje svěží a poučený text, který i dnes zůstává
solidním rozvrhem typologie amorfního pole intermédií.
Zde je třeba doplnit, že antologie se zabývá i fonickou
poezií a letmo se dotýká i happeningu, ale toto rozklenutí má i přes jistou roztříštěnost nakonec svou vnitřní logiku, protože se jedná o aktivity a teoretické zájmy
stejných tvůrců.
V závěrečné diskuzi přicházejí ke slovu některé kritické a upřesňující texty, které se nad rolí experimentálního umění zamýšlejí v širších souvislostech umění a lidské aktivity. Především ostrý článek Antonína Brouska je modelovým příkladem vymezení se proti escha-
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tologické rétorice avantgard a obsahuje i arzenál dalších tradičních výpadů proti experimentu. Texty jsou
tak specificky českou artikulací neodbytných otázek,
které avantgardu doprovázejí: je uměním budoucnosti,
nebo se její genealogie po staletí rozvíjela bok po boku
hlavního proudu? Představuje v umění menšinu, nebo
jádro? Jde o reakci na hrozbu depersonalizace v důsledku technologií, nebo o radostnou hru s nově se nabízejícími možnostmi? Jaké je či mělo by být v umění
vyvážení teorie a praxe?
- POZOR V doslovu z roku 2007 Jiří Valoch hodnotí zájmy soudobého básnictví jako omezené „na práci s dávno kodifikovanými vzorci a na absolutní preferenci autorského
já“ (p. 293). Troufám si tvrdit, že tato věta o dnešní poezii už neplatí, nicméně není bez zajímavosti, že experiment
dnes, po poezii osobní výpovědi devadesátých let a jejím
odeznívání v následující dekádě, zaujímá podobnou pozici, jak ji kdysi popsali Hiršal s Grögerovou: „reakce na
zproblematizovanou linii především tzv. ‚občanské‘ poezie, která ztratila v průběhu let […] svou původnost a sdělnost“ (p. 254). Sborník tak může posloužit i jako průsvitka, přes kterou se lze dívat na současnou literární scénu,
a snad i jako katalog toho, co již dosaženo bylo, odraziště
a inspirace k další práci a prevence „znovuvynalézání kola“
a protáčení opakovaných argumentů v diskuzi.

V druhém plánu je kniha rozcestníkem vybízejícím
k dohledávání materiálů, které v průběhu času ustoupily
do pozadí. To se opět týká hlavně výsledků práce Hiršala a Grögerové, kteří sestavili překladový teoretický
sborník Slovo, písmo, akce, hlas (1967), zasloužili se
o vydání překladu Teorie textů (1967) Maxe Benseho,
sestavili překladový výbor Experimentální poezie (1967)
a svou vlastní tvorbu vydali v knize JOB:BOJ (1968). Vydání poslední antologie Vrh kostek zhatila normalizace a tak byla publikována až v roce 1993. Kniha je krom
toho cenným zdrojem jmen českých tvůrců vizuální poezie i jejich zahraničních předobrazů, obsahuje odkazy na
katalogy výstav českých i zahraničních a další texty. Poznámky pod čarou naznačují i novější genealogii tohoto směru (například výstava Víta Havránka z roku 2007).
Nabízí se otázka, zda by nestálo za to antologii básnických i teoretických textů uspořádat i pro léta osmdesátá a devadesátá a zmapovat jak autory nastupující v další vlně (Michal Šanda), tak proměny v tvorbě těch, kteří pokračovali v nastoupeném programu (namátkou Ladislav Nebeský a jiní). Takový projekt by byl stejně přínosný jako bezpochyby náročný a snad by měl potenciál dokázat, že neviditelnost vizuálních a intermediálních odnoží poezie byla i v této době spíše jen zdánlivá.
Editorka zároveň upozorňuje na další publikační mezery, například týkající se díla Vzorec řeči a řeč vzorce Karla
Miloty nebo teoretických textů Vladimíra Burdy.
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- TEĎ!
Pro současnost zajímavým momentem je způsob,
jakým kniha vypovídá o setkání československé literatury s teorií informace a konceptem kódu, který ve své
době výrazně proměnil pojetí člověka a jeho projevů.
Tato srážka zahýbala na přelomu 60. a 70. let celou
světovou literaturou. V Americe například dala vzniknout hnutí „jazykové lyriky“, které podobně vyzdvihovalo asémantické užití jazyka na protest proti politickému
jazyku doby a trvá podnes v podobě paradoxně kanonizované akademické avantgardy.
Klíčovým pojmem se v té době stává „informace“
– například v myšlení v knize tolikrát citovaného Maxe
Benseho spolu s hmotou a vědomím tvoří tři základní způsoby bytí (p. 271). U jazyka se zdůrazňuje dichotomie kódu jako materiálního nosiče (který se tak zviditelňuje jako umělecký objekt sám o sobě, s poetikou
sobě vlastní) oproti kódu jako „nehmotnému“ souboru abstraktních vztahů mezi prvky. Sémantický obsah
tak lze vytvářet i přeskupováním prvků a hlavně je možné jej libovolně přehrávat mezi nosiči. Bense dokonce neváhá z tohoto předpokladu dosti odvážně vyvozovat i „základní“ transportabilitu vědomí (p. 271). Ke
slovu se tak dostává poetika kybernetiky a permutace,
mluví se o atomizaci jazyka, náhodě, entropii; tato
„umělá“ poezie racionality je stavěna do protikladu
k „přirozené“ poezii prožitku a pojmy jako depersonali-

zace nebo derealizace docházejí v programových textech autorů pozitivního ohodnocení.
Výše uvedené teorie samozřejmě mají své slabiny. V uvažování o jazyce a informaci za oněch padesát let nemohlo než dojít k posunu, stejně jako v oblasti technologií, které se dnes tvůrcům nabízejí (internet
a biotechnologie spíše než magnetofonový pásek či psací stroj). Pokud se ale podle editorky „téma vizuální poezie“ do kulturního povědomí „periodicky vrací“ (p. 16), je
to i proto, že jazyk v sobě aspekty dalších médií, jako
jsou zvuk a obraz, už obsahuje. Česká vizuální poezie
může sloužit jako připomenutí tohoto faktu a komplikace poněkud neproblematického vztahu k jazyku, který je v současnosti u většiny českých autorů stále ještě normou. Kniha přímo vybízí k ohledávání možností
současných technologií písma, k zopakování a aktualizování pokusů z šedesátých let a přes jistou roztěkanost
ji tak stojí za to nejen číst, ale i studovat a vracet se k ní.
Olga Peková
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JAN KUBÍČEK: KAPITALISTICKÉ BÁSNĚ
Nakladatelství Petr Štengl, 2012
Je paradoxné, že až v čase, keď debata
o angažovanej poézii na stránkach literárnych magazínov takmer ustala, začína okrem (často pseudo-)
teoretických statí a článkov konečne generovať aj
výraznejšiu umeleckú odozvu. Hlasy v tomto prípade
už tradične zaznievajú najmä z Nakladatelství Petr
Štengl, ktoré v priebehu posledného roka vydalo už
tri takéto zbierky: Ach! (Angažovaná poezie A.D. 2013)
(2013) Františka Dryjeho a dve debutové knižky – À la
thèse (2012) Romana Ropsa a Kapitalistické básně
(2012) Jana Kubíčka. Reč bude práve o poslednej
menovanej, Kapitalistických básních.
Jana Kubíčka (*1986) som začal registrovať ešte
pred vydaním debutu, najmä vďaka jeho aktivite na
stránkach literárnych periodík (Tvar, A2, H_aluze, atď.).
Išlo zväčša o hravé akcie, sympatické svojou presnosťou,
humorom a odľahčeným, ironickým pohľadom na celú
debatu o angažovanej poézii. Kubíček navyše často artikuloval zaujímavé (aspoň pre mňa) východiská svojej
tvorby: ranú tvorbu Egona Bondyho a Iva Vodseďálka,
punk, subverzívne postupy avantgárd a Situacionistickej internacionály. Keď v jednom z textov avizoval,
že onedlho plánuje vydať zbierku, tešil som sa, až sa

mi dostane do rúk. Nuž, nedávno sa tak stalo a mohol
som svoje očakávania konfrontovať s realitou.
Kubíček sa rozhodol knihu nevydať pod svojim
menom, zvolil si k tomu otvorene priznaný heteronym
Klement Václav Lakatoš. Už v ňom sa odzrkadlili niektoré zo spomínaných východísk: iste čitateľom pripomenie symbolický akt autorov z okruhu Zbyňka Fišera
a Honzy Krejcarovej, keď na protest proti antisemitskej
politike Sovietskeho zväzu prijali pre účely zborníku
Židovská jména pseudonymy evokujúce príslušnosť
k tejto minorite. Rovnako aj Jan Kubíček prijíma
priezvisko Lakatoš, ktoré má zas obrátiť pozornosť
čitateľov k (podľa autora) aktuálne marginalizovanému
rómskemu etniku.
Klement a Václav sú znakmi, ktoré odkazujú
k rôznym etapám českej histórie – Klement (Gottwald)
symbolizuje najhlbšiu totalitu päťdesiatych rokov,
okrem iného aj obdobie, v ktorom vznikli Židovská jména. Václav sa môže vzťahovať ku kultovému Svätému
Václavovi, ikonickej postave českých dejín, obsahuje
však aj odkazy na Václava Havla a nežnú revolúciu
alebo Václava Klausa a aktuálnu situáciu.
Václavom Havlovi a Klausovi sú Kapitalistické
básně aj venované, koniec koncov ide o jediných
dvoch „kapitalistických” prezidentov Českej republiky (v čase písania knihy). Formulácia „Václavům”
zdôrazňuje jednotné pole, na ktorom sa tieto osob-
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nosti, inak v špecifických otázkach dlhodobo polarizujúce českú spoločnosť, pohybujú. Okrem venovania je kniha opatrená až šestnástimi rôznymi mottami,
ktoré okrem osobností ako Breton či Nezval citujú aj
tátu či neznámeho Martina ze Svratky. V tomto prípade ide o nivelizáciu sociálno-historického statusu
a konvenčných predstáv autority, ktorá má právo na to
byť citovaná.
Obsah Kubíčkových Kapitalistických básní má
charakter metodickej príručky sémiotického terorizmu,
čo je centrálny Kubíčkov koncept, ktorý vznikol spojením niekoľkých teoretických prístupov: tento termín
je pravdepodobne voľným prekladom slovného spojenia semiological guerilla warfare, ktorým v takmer
rovnomennej eseji Towards a Semiological Guerilla
Warfare (1967) označil Umberto Eco stratégiu subverzívneho čítania mediálnych správ (podobnú prax popisujú aj Michel de Certeau či John Fiske). Tento postup,
ktorý popísal aj Kubíček v básni Úvod (s. 7), má za úlohu prelomiť monopol, ktorý nad vedomím držia práve
médiá a informační magnáti. Na druhú stranu má sémiotický terorizmus aj povahu aktívnej tvorby znakov (tu
Kubíček vychádza zo Situacionistickej internacionály,
Culture Jamming a iných koncepcií revolty konzumentov), pričom autor dúfa, že sa mu podarí prelomiť kapitalistický „spektákel”, šikovným zvolením znaku vyvolať
kognitívnu disonanciu, ktorá mu umožní prestúpiť až

na dreň, za reprezentáciu, v ktorej sa všetko vzdialilo
sebe samému (Guy Debord: Společnost spektáklu,
s.3).
Toto sa, ako už naznačuje titul zbierky, rozhodol Jan
Kubíček dosiahnuť tak, že prijme kapitalizmus v úplnosti,
spojí ho s poéziou, ktorá konvenčne reprezentuje hodnoty stojace v opozícii voči konzumerizmu. Prijíma teda
reklamný jazyk a trhové mechanizmy, čo indikuje aj
jeho medailónik na zadnej strane obalu („K. V. Lakatoš
rád vystoupí na vašem festivalu, oslavě narozenin nebo
firemním rautu”) a krátky paratext, ktorý knihu uzatvára
– ten definuje kapitalistické básne (žáner) ako dokonalý
obchodný artikel: vhodný pre každého naprieč sociálnym systémom, originálny a pritom ľahko stráviteľný.
Ide o hravú aplikáciu kapitalistickej ideológie na konvenciou obrnený žáner v takej miere, až sa prejaví jej
absurdita.
Metódy, ktoré na to kto zvolil, sú napríklad readymade: montáže rôznych výrokov či nájdené znaky
(úryvky rozhovorov, ktoré začul), tie sú primárne preberané z politickej či ekonomickej sféry. Ďalej kvízové
otázky, stratégia Egona Bondyho, ktorého klasický
príklad o tom, prečo milujeme generalissima Stalina
aj uvádza ako vzor, zaujatie pozície outsidera (tu sa
zas odvoláva na Iva Vodseďálka, ktorý tematiku spracoval najmä v básni Kvetoucí Ukrajina) či oslobodené
slová, termín, ktorý prevzal od F. T. Marinettiho – tu
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zas pracuje so sémantikou a sémiotikou jazyka. Napr.
slová „umýva”: do štvorcom, vytvoreným z akumulácie
slova „hovno” zapúšťa iné, v rámci kultúry konvenčne
chápané ako vznešené: „naděje”, „pravda”, „láska”,
„člověk”. Pod „prostým popisom” je možné rozumieť
v podstate bežnú básnickú reflexiu, pozorovanie vo
voľnom verši.
Sympatické teoretické zázemie a ambiciózna
snaha o presah však stroskotali na spôsobe, akým ich
Jan Kubíček spracoval. Väčšia časť zbierky je venovaná
ekonomike a politike, čo by bolo legitímne, ak by sa
autor v rámci tohto smeru pokúsil nájsť niečo, čo by
nevyústilo do prostého antikapitalistického klišé, tento
dojem navyše umocňuje aj použitie najprimitívnejšieho
reklamného jazyka, ktorý je natoľko bežnou a ohmatanou
súčasťou každej podobnej aktivity, že už dávno prestal
prekvapovať či pohoršovať. Slovenská poetka Nóra
Ružičková vo svojej zbierke Práce & Intimita (Aspekt
2012) zaujímavým spôsobom nepriamo upozorňuje
na disciplinačnú funkciu médií v oblasti intimity (aj keď
hovoriť o zámernom vzťahu s realitou je, samozrejme,
zjednodušením), prečo sa nepustiť napríklad touto
cestou – rozkrývania fenomenénov, ktoré kapitalistický systém nezvratne ovplyvňuje? Realizovať vyššie
popísané stratégie veršami „miluji svůj kapitalismus //
je tak hebký a barevný!”,(s. 8), etc., nepovažujem práve
za produktívne.

Rovnako netvorivo sú využité Bondyho kvízové
otázky, ktoré autor len bezducho (to isté platí aj pre
oddiel totálneho realizmu) fabrikuje na kľúč a kumuluje
v nich klišé českej politickej scény (chilské pero, otázka
„neprispôsobivých”). Istým osviežením môže byť opäť
presah za hranice knižnej podoby, nachádza sa tu totiž
kvíz, ktorý bol požitý pri Týdnu neklidu (reťazi protestov proti reformám v školstve). Texty vytvorené metódou nájdených znakov sú zaujímavé skôr výnimočne
a na konci uvedený slovníček pojmov a uvedený zoznam literatúry (ktoré odkazujú na akademický diskurz)
považujem za zbytočné.
Na druhú stranu by som Kubíčkovi krivdil, ak by
som spochybnil existenciu kvalitných textov v zbierke. Medzi ne radím vyššie spomenuté „umývanie
slov” (s. 38-39) alebo hravé variácie na klasický výrok
Václava Havla – „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí” (s.47). Príjemný je aj letáčik iniciatívy Occupy
Czech Jak dlouho ještě (s. 47) a prekvapivo citlivý humor a vydarenú prácu s trápnosťou nachádzam v cykle
Drobná svědectví. Detailom, ktorý ma zaujal, sú vtipné
poznámky pod čiarou (s. 13,16,30, 34, 43).
Drobnosti však nezachránia dojem, že Janovi
Kubíčkovi sa jeho zamýšľaný koncept nepodarilo
naplniť. A je to škoda, Kapitalistické básně mali potenciál stať sa plnohodnotnou ironizujúcou odozvou
na celú pálčivú diskusiu o angažovanej poézii, rozpadli
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sa však na tom, že autor jednotlivé zvolené stratégie
nebol (zatiaľ) schopný tvorivo rozvinúť a aplikovať na
atraktívne témy. Zamotal sa v politicko-ekonomickom
klišé. Napriek tomu, že neupieram Kubíčkovej zbierke
pozoruhodné prvky a texty, musím konštatovať, že
zatiaľ zostávajú Kapitalistické básně len nedorobkom,
ktorý sa javí byť len narýchlo pozliepaný z aktuálne
dostupného či narýchlo fabrikovaného materiálu. Snáď
sa stačilo trocha zamyslieť alebo nájsť kvalitnejší materiál a tento perspektívny koncept mohol výborne
fungovať.
Dominik Želinský
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ION MUREŞAN, IOAN ES. POP, SIMONA POPESCU,
NICOLAE PRELIPCEANU: KONEC SLAVNOSTI
Nakladatelství Petr Štengl, 2013
Na letošním 55. bienále současného umění v Benátkách byla k vidění řada multimediálních projektů,
uměleckých objektů, videí, performancí, instalací...
Skutečně strhujících zážitků bylo několik a jeden z nich
se nabízel v rumunském pavilónu. V prázdné hale nebyl instalován žádný umělecký objekt, nýbrž podle konceptu s názvem An Immaterial Retrospective of
the Venice Biennale (Nemateriální retrospektiva benátského bienále) Alexandry Pirici a Manuela Pelmuşetu
představovala pětice performerů různá umělecká díla
z předchozích ročníků: časové rozpětí sahalo od sochy
Augusta Rodina (1897, 2. ročník bienále) přes malbu
Jacksona Pollocka (1950, 25. ročník) až po video Mariny Abramović (2011, 54. ročník). Jakkoli zní popis banálně, jednalo se o fyzickou performanci dopilovanou
do posledního detailu. „Překlad“ do fyzického média
těla provokoval diváka k myšlenkové rekonstrukci původního díla, protože byl ve své nápodobě nedokonale lidský – a to ho činilo divácky i myšlenkově dokonale přitažlivým. Suverénní těla tanečníků se pohybovala v prostoru celého pavilónu a vytvářela z něj tak poměrně tekutý prostor imaginární galerie. Publikum před
performery utíkalo, jelikož i před fyzickým uměleckým

dílem si drží člověk bezpečný odstup. Přestože bylo
jednání tanečníků do jisté míry expanzivní, působilo ve
srovnání s jinými pavilony nebombasticky, hřejivě lidsky
a civilně. Člověk by je vydržel sledovat hodiny a hodiny. Podobným dojmem působí i antologie současné rumunské poezie Konec slavnosti (kterou jsem měl shodou okolností v Benátkách s sebou). Básně čtveřice rumunských autorů se nesou v podobně civilním, přívětivém a inteligentním gestu, jehož význam je vrstevnatý a které není založeno na pouhém postromantickém
afektu. Možná že je takový oslí můstek od současného
rumunského umění k současné rumunské poezii příliš
jednoduchý, ale náhoda tomu chtěla, že jsem se téměř
současně octl v knížce i ve výstavním prostoru, v nichž
měl člověk chuť chvíli zůstat.
Antologie představuje výběr z textů jediné autorky, Simony Popescu, a trojice autorů, Iona Mureşana,
Ioana Es. Popa a Nicolae Prelipceanua. Přestože se
před čtenářem rozehrávají čtyři odlišné poetiky, působí
celá antologie velmi konzistentně. Všechny zastoupené autory spojuje užívání neexpresivního jazyka s minimem básnických metafor a jejich dikce se obejde bez
romantizujícího patosu. Žádný lyrický bombast, ale civilní výraz, který provokuje spíš inteligentního čtenáře
prózy než vyznavače metafyzické závratě. Už první báseň výboru nese titul, který je toho dobrým příkladem:
„jsem osamělý muž. nechlubím se tím. je to prostě tak“
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(s. 7). Takto lakonická tónina je vlastní řadě básní Ioana Es. Popa, jehož texty tvoří svou inteligentní a vrstevnatou obrazností a ironií patrně nejkrystaličtější „malou epikou“ celého výboru. Také je v nich nejzřetelněji vidět tendence tohoto typu básnického jazyka – dokáže chirurgicky zachytit drobné i větší absurdity všedního dne a veřejných mínění a pointovaně je demaskovat bez zbytečných keců: „kdyby mi pořád neopakovali že jsem smrtelný/ možná bych ani neumřel. možná / bych založil nějakou jinou smrt. / ... “ (s. 18). Lakonický jazyk podpořený delikátní ironií, dokáže zachytit i témata, která bychom stěží zasadili do rámce všednodennosti. Smysl banálního se například v básni „Střecha“ Iona Mureşana rozvíjí prostřednictvím střízlivé alegorie. Význam zobrazené situace přesahuje ve smířeném pohledu vypravěčky popis situace a dodává běžnému balkánskému motivu rozpadajícího se či nedostavěného domu zřetelnou vertikálu významu: „To, co
jsem měla říct, jsem řekla včas:/ Střecha domu je rozbitá / a v noci vidím z polštáře hvězdy, / když prší, prší i do
našich talířů / a když je slunce, je slunce i v našich talířích. / Oprav tu střechu, oprav tu střechu, prosila jsem
tě. / A teď ji odnesl vítr / a když je nebe temné, je temný
i náš dům / a když je nebe rudé, je rudý i náš dům, takže už nemáme žádné naše uvnitř / a nemáme už žádné
naše venku“ (s. 41).
Básně často využívají prvků vyprávění, které je
zhuštěné a dynamizované samotnou strukturou bás-

nického textu. V básních Simony Popescu je narativní linie směřována nejčastěji k tematizaci poezie (či
spíš Poesie), poetičnosti a setkávání s básníky. Úmorné není samotné téma, ale spíš opakované vynášení
poezie a jejích autorů coby nositelů určitého intelektového a hlavně prožitkového postoje k světu, který je
statusový a jako by v nějaké pomyslné hierarchii stál
výš než jiné. (Těžko říct, jestli to ovšem není způsobeno
výběrem překladatelky). Přesto se najdou básně, kde
má tato tematická orientace provokativní náboj: „Čtu
si básníky z bývalých komunistických zemí / a nedokážu se ubránit myšlence, / jestli se nenamočili uměním
do sraček“ (s. 50). Básně Nicolae Prelipceanua naproti tomu ve svých malých příbězích rozvíjí mnohem pestřejší okruh témat. Prvky společné všem autorům antologie se v některých jeho básních (podobně jako v textech Ioana Es. Popa) obohacují o nuancovaný smysl
pro humor, který je, jak známo, věcí inteligence a osvobozující hry se smyslem (a kterého je v české poezii zatraceně málo). Ironie, která ve světlých okamžicích tvoří podloží humoru, je zároveň obranným mechanismem
tenké hranice mezi (dojemně lidskou) absurditou a malým thrillerem identity: „překvapeně jsem zíral do zrcadla / a najednou jsem si uvědomil, že holím někoho jiného / a hned jsem si položil otázku / proč holím toho
postaršího cizího pána / s nímž evidentně nemám nic
společného / ale tím to neskončilo ...“.
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Miniantologie (která není zas tak malá) je opatřena krátkými, ale poměrně zevrubnými medailony autorů, které vždy předcházejí výboru z jejich textů. Z medailonů se mimo jiné dozvíme, že všichni zastoupení
autoři se narodili v letech 1942–1965, a patří tedy spíše ke „generaci otců“ (viděno z perspektivy recenzenta). I to je relativně zajímavou zprávou z rumunské literatury vzhledem k tomu, s jakým jazykem a jakými
perspektivami se v knížce setkáme a pak samozřejmě
ve srovnání česko–slovenskou literární atmosférou. Výbor je také opatřen kratším doslovem Libuše Valentové
(která se spolu s Jitkou Lukešovou a Jarmilou Horákovou podílela na knížce i překladatelsky). Pokouší se na
malé ploše podat základní přehled vývoje moderní rumunské poezie. Ocenil bych větší koncentraci na aktuální situaci tohoto literárního druhu v Rumunsku třeba
jen po rozpadu východního bloku nebo po druhé světové válce. Obávám se, že široký literárněhistorický záběr bude totiž zajímavý spíš jen pro studenty rumunštiny. Na druhou stranu ale chápu snahu přiblížit historii rumunské poezie v širším rámci třeba už proto, že o ní
u nás nevíme téměř nic (i když: autorka podává poměrně zevrubný výčet překladů rumunských básníků
do češtiny a nezdá se, že by čeští překladatelé po druhé světové válce zcela selhali). V závěru textu dospívá k poměrně optimistickému závěru: „V Rumunsku se
básně nejen ve velké míře píší, ale i čtou [...]“. Když čtu

Konec slavnosti poprvé, podruhé a potřetí, pořád docela dobře chápu, proč tomu tak je.
Ondřej Buddeus
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AUTORKY / AUTOŘI
CLAUDE CLOSKY
(*1965)
je francouzský multimediální umělec. Ve svých pracích často využívá reklamních obrazů a motivů z masových médií a zkoumá je prostřednictvím repetitivních, akumulačních strategií či prostřednictvím číselných, abecedních nebo
binárních klasifikací. Za své práce byl oceněn například Cenou Marcela Duchampa (2005).
JAN DELONG
(*1989 v Třinci)
Pracuje v Městské knihovně Třinec a dokončuje bakalářské studium na FF OU – Anglický jazyk a literatura. Založil a pořádá Literární večery v Třinci. Je laureátem Literární soutěže Františka Halase a Literární ceny Vladimíra Vokolka. Publikoval v časopisech Host, Kulturní noviny a H_aluze. V roce 2014 vydá jeho debutovou sbírku nakladatelství Perplex.
KENNETH GOLDSMITH
(*1961)
je americký básnik, esejista a zakladateľ on-line databázy avantgardného umenia UbuWeb. Dosiaľ vydal desať zbierok poézie, knihu esejí a spolu s Craigom Dworkinom editoval zborník konceptuálnej poézie Against Expression,
ktorý okrem samotných básní obsahuje aj zásadné teoretické príspevky k tomuto programu. Okrem literárnej tvorby sa venuje aj sochárstvu či pedagogickej činnosti – vedie kurz súčasného písania na University of Pennsylvania.
TREVOR JOYCE
(*1947 v Dublinu)
Je zakladatelem časopisu Lace Curtain a zakladatelem a ředitelem festivalu SoundEye, který se každoročně koná
ve městě Cork. Je autorem třinácti básnických sbírek, poslední z nichž je Courts of Air and Earth (2008). Ve své
tvorbě využívá jak tradiční, tak experimentální techniky.

AUTORKY / AUTOŘI
LENKA JURÁČKOVÁ
(* 1974 v Novém Jičíně)
Absolventka Filozofické fakulty UP v Olomouci, nyní na mateřské dovolené. 2008 vydána básnická sbírka Sukně
s hnědavými suky, Hněvín.
SZCZEPAN KOPYT
(*1983)
Poznaňský básník a hudebník. Hrál na basu v kapele Yazzbot Mazut, spojující ve svém „yassovém” projevu jazz,
punk a rock. V současné době tvoří koncertní a producentské duo s Piotrem Kowalským. Duo vzniklo v roce 2010
v Poznani a jeho prvním počinem je „deskosbírka“ Buch (2011), která je ke stažení na www.kopytkowalski.pl. Vydal
sbírky [yass] (2005), [yass]/możesz czuć się bezpiecznie (2006) a Sale sale sale (2009). Česky vyšly jeho básně
v překladu Báry Gregorové v Antologii současné polské poezie (Fra 2011) a v časopise Psí víno (63/2013) v překladu Ondřeje Zajace.
PIOTR KOWALSKI
(*1980)
bubeník, který působil v yassové kapele Yazzbot Mazut. Tvoří producentské duo s básníkem a kytaristou Szczepanem Kopytem, vydali spolu deskosbírku Buch (2011) a Kir (2013).
SILVIA KUTÁLEK GREGORIČKOVÁ
(*1974 v Piešťanoch)
Svoje texty publikovala počas gymnaziálnych liet v rámci stredoškolského časopisu, regionálneho týždenníka a mesačníka. Vyštudovala učiteľstvo predmetov matematika-informatika a taktiež sociálnu pracu a sociálnu politiku. V súčasnosti žije v dedinke Skryje pobliž mesta Tišnov neďaleko Brna so svojím manželom a štvorročným synom ako
žena-matka v domácnosti.
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AUTORKY / AUTOŘI
RICHARD LUTZBAUER
(*1985, Trnava)
Takmer doštudoval Slovenský jazyk. Momentálne sa živí ako vodič v miestnej samospráve. V rámci občianskeho
združenia Literis organizuje lokálne autorské čítania.
PIOTR MACIERZYŃSKI
(*1971)
Vydal sbírky Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu (Danse macabre a jiné způsoby trávení volného času, 2001), tfu, tfu (2004), Odrzuty (Odrazy, 2007), Zbiór zadań z chemii i metafizyki (Sbírka úloh z chemie a metafyziky, 2009) a Antologia wierszy ss-mańskich (Antologie esesáckých básní). Z poslední sbírky jsou všechny ukázky. Celou sbírku by rádo vydalo v příštím roce nakladatelství Petr Štengl. V češtině vyšel v rámci antologie nakl. Fra
12x Poezie Polsko, do níž jeho básně přeložil Jan Jeništa.
TOMÁŠ SCHEJBAL
(*1986)
Autor je historik, politický aktivista a přispívá do Deníku referendum.
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