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editorial
V červnovém Psím víně najdete poezii (4x), rozhovory (3x), ozvuky květnového Microfestivalu (3x), „zaseněcodivnýho“ (min. 2x), kritiky (4x) a tematický blok
představující pionýrské i současné podoby počítačové
poezie (včetně zvlášť pozoruhodné stati Ladislava Nebeského Sbližování vět v plošné binární poezii).
V červnovém Psím víně nenajdete pokračování společné reflexe pěti ročníků Nejlepších českých básní,
kterou jsme slibovali v minulém čísle. Omlouváme se
a dušujeme se, že na vině jsou organizátorské povinnosti vážíce se k proběhnuvšímu Pražskému Microfestivalu. V příštím čísle avizovaný text bude.
Na závěr by bylo vhodné aspoň několika slovy
zhodnotit, poděkovat a tak. Milý kamaráde, drahý
bratře! Jménem celé naší české polární expedice ti
chci poděkovat za tvou osobní statečnost, za tvou
obětavost a za vytrvalost, s jakou jsi to dotáh až sem.
A o Podolí bude v Psím víně řeč taky. Hezké čtení
							
			
Jana Sieberová
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LUCIA KRAMÁROVÁ
***
smrť v rodine
sex po telefóne
smrť v rodine
sex po telefóne
smrť v rodine
sex po telefóne
smrť v rodine
sex po telefóne
jednu noc ťa drží duša zomierajúceho
keď ťa pustí zvraciaš do umývadla
jedna noc je čistá
a potom sa už k tomu schyľuje
a vytáčaš číslo, obraz
ja ťa zbožňujem miláčik
smrť v rodine
sex po telefóne
smrť v rodine
sex po telefóne
smrť v rodine
sex po telefóne
smrť v rodine
sex po telefóne
pocit bdelosti tela si ponesieš so sebou celý deň
horúci, rád a silný
až kým ho nevystrieda pieta

ktorú privítaš ako zdravý spánok
ako nežný bozk
ako iné šaty, ktoré sedia rovnako dobre
len držia inak
budeš plakať
za stratu milovanej osoby
budeš plakať
za stratou bezstarostnosti
budeš plakať
lebo nie si bezpečná stávka
neprinášaš šťastie
budeš plakať
lebo
nemôžeš
nemôžeš presiahnuť
zmenený stav mysle
nelásku
smrť
budeš plakať
lebo to
vždy hľadáš
tam vždy končíš
smrť v rodine
sex po telefóne
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LUCIA KRAMÁROVÁ
Ráno

Obrazové cvičenie

svetlo mení význam
z reálneho
je použité a prázdne
(kupujem si veci v plastovom obale
ktoré zjem
a hneď to vyhodím
nepoužívam moc riad)
liatinové jazýčky váhy
s červenými končekmi
sa dostávajú do rovnováhy
dva maličké
večne vztýčené penisy
určujú čo bude ďalej
(spiaceho človeka
nezobudí
keď mu budeš dym
fúkať do tváre)
čas ubieha v blokoch
vždy ostáva sila na to
cvaknúť zapaľovačom
a
vytrhnúť ramenné vypchávky
z nových šiat
zo sekáča

muž stojí pred ženou nahý
žena pred ním kľačí oblečená
muž kľačí pred ženou nahý
žena pred ním stojí oblečená
muž prehýba ženu cez nočný stolík
žena sa prehýba oblečená
muž prehýba ženu cez nočný stolík
žena je ešte stále oblečená
muž prehýba ženu cez nočný stolík
žena je
ešte
stále
oblečená
žena sa vykláňa z okna
muž za ňou stojí nahý
žena je ešte stále oblečená
žena si môže konečne ľahnúť
muž vedľa nej leží nahý
žena je ešte stále oblečená
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LUCIA KRAMÁROVÁ
Môj kaderník
môj kaderník
je moja milovaná osoba
môj kaderník je tam
s mojou rodinou
kamarátmi
ľuďmi, ktorých milujem
a ľuďmi, s ktorými spávam
vie ma totiž presvedčiť o tom, že som krásna
a nemusí sa nijako špeciálne snažiť
nie je medzi nami nijaké zväzujúce puto
neporodil ma, ani so mnou nechce žiť naveky
on si len robí svoju prácu
a ja sa cítim krásna
sex na jednu noc
vzťah založený na sexe
nie je nič pre mňa
ale toto žeriem
vzťah založený na kráse a peniazoch
môj kaderník ma spája so svetom
ako editor básnika
dotvára môj obraz
ak by sa Československo
predsalen bolo písalo s pomlčkou,
tak ja som Česko, svet je Slovensko a on je tá pomlčka
kurióznosti dodáva presnosť
vážnosť
cizeluje

bojuje so mnou proti prírode
za malý peniaz
je žoldnierom v tejto vojne
náhodu mení na zámer
v očiach má uhlomer a schémy vrstvenia vlasov
a v rukách čepeľ
môj kaderník ticho mení svet
mestský človek
stará buzna
a intergalaktická kurva
nenápadne nahrádza zámer/krásu prírody
zámerom/krásou podľa človeka
môj kaderník je skutočný pán tvorstva
a preto sa mu vkladám do rúk s väčšou dôverou a
oddanosťou ako akémukoľvek
inému mužovi za akýchkoľvek iných okolností
kto iný môže povedať, že pokoril prírodu dnes, pokorí
ju zajtra, včera ju pokoril a vždy ju aj koriť bude
kto iný to môže povedať
a byť pri tom tak elegantný
tak kreatívny
tak komický
ako môj kaderník
milujem ho
moc, ktorú má
je mi blízka;
je nenahraditeľná
a nemožno ju zneužiť

JONÁŠ THÁL
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JONÁŠ THÁL
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KATEŘINA BOLECHOVÁ
Takhle v říjnu
Prý pověsil salám do okna
vypráví cosi o „skromnosti“
nic nechtít
nic nepotřebovat
Ale mně nestačí
zatlouct hřebík v maštali
A nebe zvrací
škrkavky z letadel
***
Nese mi ukázat
máslo co koupila
za skvělou cenu
Jak mi to leze na nervy
a Ona
dala by za mě život
***
Ta z druhého patra
pleje záhon v zimě
počasí jak o Velikonocích
od tenkrát vdova
ten její snědl sváteční sekanou
šel si lehnout a konec
Ten ze třetího patra

nese stromek
zbytek pozlátka
na vypelichané srsti
od tenkrát vdovec
ta jeho našla si bulku
pár měsíců a konec
Tohle nepodtrhneš
nesečteš nepřebiješ
pachem Sava
Tohle je Matrix
se starým
dřevěným výtahem
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KATEŘINA BOLECHOVÁ
Varování
Ohol si nohy
nebo...
úplně všechno
dohladka
a pak se prodírej
zarostlými chlupy
rypáku světa
***
Než hlava padne na sklo
linkového autobusu
kostelní věž
napichuje slunce
jablko na klacku
podzimního ohně
ještě pár brambor přihodit
a ostrost probuzení
málem jsem z toho
měla smrt
Ty už ji máš
***
Cedule na ruku
výrobní číslo
identifikační číslo

číslo pojistky
číslo domu
číslo bot
číslo občanky
číslo přepážky
číslo žádosti
číslo zaměstnance
číslo účtu
číslo od šatny
číslo autobusu
číslo při souloži
číslo na autě
číslo diagnózy
číslo…
Cedule na palec
***
A mám ?
podstrojovat tasemnici
den za dnem
sedět na míse
čekat
jestli odpadne
ze břehu vnitřností
kámen

JENNIFER K. DICK – Z připravované sbírky CERN 200
CERN 1
Zdálo se mi, že svět přišel na svět v zavařovačce plné
oranžového neonu. Jakmile ostatní planety zaskočily
na návštěvu a zasvítily na něj svými zelenými paprsky,
udělalo to velké „puf“ a hle, ZEMĚ. Bylo slunečné ráno
a na břehu moře seděl skunk a vůbec nikomu nevadil.
Kromě něj tam stejně nikdo nebyl, protože on byl první,
kdo na tuhle strohou planetu azuru a slídy přibyl. Než
jsme tam dorazili všichni, věci už dávno šly od desíti
k pěti.
CERN 2
Zdálo se mi, že jsem šla pozdě na svůj pohovor
s výborem pro sanitaci částicového paprsku. Co bych
nedala za dobré koště a dlouhý tunel? Silnice byly
rozlehlé a táhly se jako karamel, takže čím rychleji jsem
jela, tím jsem byla od cíle své cesty dál. Pak se ozvalo
cosi jako velké lupnutí. Úder elektrické energie. Ať tak
nebo tak, rozlila jsem si kafe, a když jsem se sehnula,
abych sebrala svůj cestovní hrnek, brýle se mi z nosu
svezly na rohožku v autě, a než jsem se stihla opět
narovnat, nabourala jsem do autobusu. Tu práci asi
dostane někdo jiný.

CERN 6
Zdálo se mi, že Higgsův boson byl náhodou
pojmenován Higgsův ohon. Nikdo si zřejmě
nevzpomínal, že kdysi v jiných dobách býval ohon
slovem se skutečným významem. Hihňala jsem se
na každém vědeckém veletrhu, na každé konferenci
a nobelovské přednášce, zatímco plešatějící muži
v laboratorních pláštích a s nepadnoucími, příliš
velkými brýlemi vysvětlovali, že „byl nalezen Higgsův
ohon“ a že „Higgsův ohon znamená skutečný průlom“.
Brzy si mě ředitel CERNu zavolal na kobereček, aby
mě informoval, že budu muset být propuštěna poté,
co jsem svým nekontrolovatelným smíchem ztrapnila
celou skupinu při nedávné konferenci o – a zde prosím
cituji – „úžasném dosahu Higgsova ohonu“.
CERN 10
Zdálo se mi, že tři miliardy let po tom, co Země přestala
existovat, se sama od sebe znova nastartovala jako
starý motor. Všichni, kdo kdy existovali, se vrátili zpět.
Bylo to jako původní Wovokův tanec duchů – o býkovi
a předcích. Všichni jsme se vydali na pochod stejným
směrem, ale pak jsme dorazili k moři a nemohli jsme dál.
Obhlíželi jsme mořskou hladinu, a když zapadlo slunce,
sledovali jsme, jak zářivě oranžové a rudé erupce chrlí
lávu vysoko do tmy a ta se snáší na srázy vulkanických
ostrovů. To byla ta chvíle, kdy jsme začali plavat.
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CERN 11
Zdálo se mi, že jsem se milovala s vesmírem. Předl.
Chvěl se. Shlukoval se kolem mě jako améba. Byla
jsem jeho jádrem.
CERN 18
Zdálo se mi o masivní černé díře, která se točila tak
rychle a zběsile, až se roztrhla a jako kapky rozstříkla
milióny malinkatých černých děr do celé naší galaxie.
Rozletěly se všemi směry a vcucávaly do sebe hvězdy,
planety, asteroidy a komety. Čas jiskřil a vzdorně
nadskakoval, ale nešlo s tím dělat nic moc jiného, než
si uvařit další čaj a sledovat, jak se náš bezprostředně
hrozící konec jako slina šíří čočkou teleskopu.
CERN 20
Zdálo se mi, že k oné srážce opravdu došlo, a tak se
všechno zase ocitlo ve stádiu Velkého třesku. Věděla
jsem, že někdo v CERNu by se z toho mohl pominout
samým štěstím. Jenže pokaždé, když jsem si všimla,
jak dotyčný vědec – ať už ten šťastný blb byl kdokoli
– radostí bez sebe sprintuje k počítači – aby o všem
zpravil Vědu? aby si patentoval poslední z prvků, který
tohle celé umožnil? – vcuclo nás to jako umělohmotnou
tabuli do vakuové trubice. Nebyl v tom žádný posun.
Control, delete, opakovat. A zase znova – srážka,

Velký třesk, sprint utnutý před cílem. Kdybychom byli
v zaplivané Paříži přelomu století, musela bych bratry
Lumièrovy za takovýhle trik pochválit.
CERN 21
Zdálo se mi, že souřadnice a fakta tohoto i následujícího
vesmíru byly zakódované ve víru přízračných čísel
vytetovaných na mém těle. Tetování přecházelo
z červené přes zelenou až po modrou, podle okamžiku
a úhlu, pod kterým na ně dopadaly paprsky sluncí.
Cítila jsem, jak se planety, hvězdy a sluneční soustavy
vynořují a srážejí. Kousky noci se ulamovaly ze dne,
jako by se nad celým povrchem mého těla odštěpoval
asteroid. Zdálo se mi, že si mě najala jakási tajemná
nadace – detektiv, domovník, sestřička, astrofyzik,
matematik a romanopisec – abych určila svou polohu.
CERN 24
Zdálo se mi, že se ve městečku nad částicovým
urychlovačem rozhoukala siréna. Kilometry pod ní
zpanikařil krtek a začal si prohrabávat tunel směrem
od toho jekotu. Endorfiny a adrenalin mu dodaly
mimořádnou sílu, a tak se prokousal betonem i ocelí,
ale když narazil na trubici hadronového urychlovače, ta
byla právě v provozu a VŽŽŽŽNNN!

JENNIFER K. DICK – Z připravované sbírky CERN 200
CERN 27
Zdálo se mi, že CERN se rozhodl uspořádat „největší
laserovou show všech dob“. CNN, BBC i Al–Džazíra
měly nachystané živé vysílání, v domácnostech po
celém světě blikotaly televizní obrazovky. Jenže pak
nějaký mrzout dole v místnosti s generátorem omylem
vypnul přívod elektrické energie. Všichni měli nervy
napjaté k prasknutí – zpravodajské kanály, internetoví
maniaci – a přesně v tu chvíli se nějaké batole zmocnilo
kapesního laseru a do koruny borovice vyslalo červenou
tečku. Všichni se rozvzdychali: „Óch, ách!“
CERN 30
Zdálo se mi, že si mě CERN najmul, abych vypulírovala
jeho marketing a vztahy s veřejností. Tweetovala jsem
a přidávala příspěvky na Facebook a Linked-In pod
pseudonymem EARN. Byla ze mě naprostá senzace.
Šlo mi to báječně. Naši followeři se zdvojnásobili. Pak
ztrojnásobili. Jenže pak jsem se dopustila malého
přehmatu a všechny billboardy a webové stránky se
začaly zobrazovat vzhůru nohama. Snažila jsem se to
vydávat za způsob, jak přitáhnout pozornost, „CERN
osedlává podsvětí“, ale když vyšel titulek „CERN slibuje
zničit planetu všepohlcující černou dírou“, prohlédlo
ředitelství moje výmluvy. Co na to říct? Jejich výpověď
je myslím moje nejoblíbenější.

CERN 32
Zdálo se mi, že únik toxického plynu způsobil, že
obloha nad Švýcarskem, severní Itálií, východní Francií,
západním Rakouskem a částmi jižního Německa
začala světélkovat. I přes zprávy, že „všichni by měli
zůstat uvnitř a zapečetit okna“, se lidé hrnuli do ulic,
aby uviděli, jestli i oni budou zářit. Když přišla noc,
spatřily satelity, jak 137 398 836 malých postaviček
žhne a září a gestikuluje v jakémsi světelném tanci,
dokud z nich nad ránem nezbyl jen kyt.
CERN 33
Zdálo se mi, že svět znovu vznikl ve zkumavce. Byl
modrý a zelený a lehce žíhaný hnědou. Otevřela
jsem tu zkumavku a zvedla ji k nosu. Byl cítit močály
a gladiolami. Hořel.
CERN 34
Zdálo se mi, že jsem upustila vesmír. Srazil se do
plochy a pak se kutálel kolem a zmenšoval se do
kuličky zhruba o velikosti tečky na konci této věty.
Omluvila jsem se Bohu, ale řekla jsem mu, že takhle
nemotornou mě koneckonců stvořil on a že to tedy
mohl čekat. Jen si bručel a brblal, když popotahoval
kraje Mléčné dráhy, aby její karamelově skvoucí rub
vypnul do původního, lehce okrouhlého tvaru.
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CERN 37
Zdálo se mi, že se konala soutěž o nové pojmenování
částicového urychlovače. Věděla jsem, že navrhnout
„erekční kroužek vesmíru“ je nevkusné, ale nemohla
jsem si pomoct. S velkým překvapením jsem o dva
měsíce později zjistila, že vyhrávám.
CERN 41
Zdálo se mi, že jsem skočila šipku do vysokooktanového
mazlavého středu černé díry – obklopil mě, pokryl
mě nadýchanou hladkostí, která mnou protékala
sem a tam, naplňovala mi nosní dírky vůní diamantu
a uhlíků, připáleného cukru či karamelu, anebo růží
položených na parapet k vysušení a potu. Svíjela jsem
se, obracela jsem se jako housenka, která se zavíjí
do kokonu, neschopná vidět přeměny odehrávající se
vně a uvnitř něj. Síly přílivu a odlivu mě roztáhly jako
nudli, na horizontu událostí mě pak obrovská gravitace
zdrtila na velikost menší než zrnko prachu a já otevřela
pusu, abych zahalekala, ale tím jsem ji obtekla, mírně
se zakuckala, pořádně si odkašlala a pak se jakoby
vynořila z vlastních slin, beze změny, zpátky u svého
stolu za jedním z 256ti tisíců počítačů v CERNu. Kdo
by to řekl?

CERN 42
Zdálo se mi, že jsem v dlani chovala masivní mrtvou
hvězdu. Byla jsem jí tak uchvácená, že mě její šimravá
přítomnost, něžně se vznášející nad mou kůží, doslova
zbavila řeči. A tak jsem procházela CERNem, držela
ji před sebou jako svátost, jako bych ji ukazovala
před třídou žáčků. Ale nezdálo se, že by mi kdokoli
rozuměl. Každý jen přikývl a chvátal dál, bez mrknutí
oka, nepřekvapen, zatímco já jsem vyjeveně civěla
a polykala naprázdno a neúspěšně se snažila ze sebe
vypravit „hvězda“ a „světlo“ a „zázrak“.
CERN 43
Zdálo se mi, že debaty okolo paradoxu ohnivé stěny daly
vzniknout záplavě nových slov, až ani oxfordský slovník
nedokázal udržet krok se vší tou vědeckou hantýrkou,
která se rodila každým dnem, každou hodinou,
minutou, vteřinou. Subsubatomární částice nad rámec
leptonů, neutrin, Higgsových bosonů, Čerenkových
detektorů a jiných částeček strašidelné hmoty, jež měla
být kvantovým post-post pre-oktanovým subpřípadem
popřípadě postorganickým prostorem ukotveným
v paprskoidech bitů svazků pijáků přímo si říkajících
o pojmenování pro ten zelený sajrajt, ať už je to cokoli,
či který mohl být čarou protínající pokročilou verzi
nukleárního elektroinstaskopu – ale i tyhle termíny
byly rozkolísány Maldacenovou teorií polévkových

JENNIFER K. DICK – Z připravované sbírky CERN 200
konzerv vysvětlující přesměrování částic. Překladatelé,
jazykovědci a teoretici svorně padali vyčerpáním,
servery a zálohovače dat se přepalovaly, svazky
kabelů vedoucí z mozkové hmoty a do ní byly uvedeny
v pochybnost, až nakonec nezbylo nic jiného, než to
všechno vyškubnout ze zásuvky, zhasnout, zastavit se,
počkat, spát.
CERN 45
Zdálo se mi, že v roce 2055 Stephen Hawking přišel
na návštěvu ze záhrobí. Jenže když se zastavil
v mé kanceláři v CERNu, aby přihodil k dobru několik
šikovných rad a navrhl mi, abych zvážila nový teoretický
přístup ke svému kvantovému hloubání, byl schopný
chůze. Vlastně vypadal v nejlepší formě. Jako Jesse
Owens v kůži bělocha, připravený prolomit rekord
z roku 1935 ve sprintu na 200 metrů. Zatímco mluvil
a všechny možné klíče k záhadám vesmíru, které
mu byly v záhrobí svěřeny, se z něj jen řinuly, žasla
jsem nad jeho svalstvem, nad tím, jak se mu hýbou
šlachy na rukou, jak vzpřímeně stojí, jak drží hlavu
pevně vztyčenou na funkčním krku. Proto jsem také,
když se vypařil zpět do krajiny duchů v bůhvíjaké
časoprostorové černé díře, ze které se vynořil, neměla
nejmenší ponětí o tom, o čem mluvil. Zůstala jsem ke
všem těm informacím hluchá.

CERN 47
Zdálo se mi, že ALICE není jen akronym, ale jakýsi
polo-průhledný vílí přízrak, který zavítal do kanceláří
CERNu, aby nám poodhalil tajemství toho, jaký pocit
mezijaderné interakce mají z voyerství místních vědců.
Ne že by, jak vysvětlila, byla proti myšlence získání
hlubšího porozumění obnovení chirální symetrie, nebo
obecně proti potřebě vědců porozumět zadržování
energie. Jde jen o to, dodala s drzým zavířením sukně,
že diváci mají nepředvídaný účinek na přirozenou
interakci mezi hadrony, elektrony, muony a fotony.
„Jestli chcete, abychom spolu měli silné interakce,“
uzavřela, „mohli byste nám na to dát trošičku víc
prostoru.“ Potom se odšourala, nechávajíc za sebou
oslnivou záři ne nepodobnou záři polární, zahlédnuté
za mrazivé zimní noci.
CERN 49
Zdálo se mi, že Newton náhodou proklouzl dírou v čase
a zjistil, že se ocitl v CERNu. Jak si tak prohlížel papíry
jednoho tamějšího fyzika, zeptal se: „Jak ty hadrony
lehkých a těžkých příchutí chutnají?“ Vyvedený z míry
newtonovskou figurou sedící na kraji jeho stolu spíš
než absurditou samotné otázky, X se nezmohl na
jediné slovo. „Zdá se, že je budu muset ochutnat sám,“
prohlásil Newton trochu nakvašeně, seskočil se stolu
a vyrazil ze dveří po chodbě k výdejním automatům.
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CERN 56
Zdálo se mi, že jsem byla na nákupech pro CERN,
pobíhala jsem uličkami a odškrtávala si věci
z nákupního seznamu: berylium, niob, titan, wolfram,
podchlazený kapalný dusík, hélium, kokosové ořechy.
To poslední mě vyvedlo z míry. Připadalo mi, že vidím
slunce probleskovat záclonami. Připadalo mi, že vidím
velkého čaroděje, toho ze země Oz, usazeného na
trůně ve Smaragdovém městě. Právě v tu chvíli, přímo
před sebou, jsem našla Dorotčiny blýskavé červené
pantoflíčky. „Hele, Dorotko!“ zavolala jsem zpoza
záclon lemujících uličky, které najednou mnohem
víc připomínaly Twin Peaks než říši divů. „Mám je!“
Koneckonců, všichni jsme četli o krádeži v hotelu, kde
ty střevíce byly vystavené, no ne? Každopádně, když
jsem dorazila zpátky do kanceláře, uvědomila jsem si,
že jsem zapomněla na vodík.
CERN 57
Zdálo se mi o ITERu dřív, než ITER byl ITERem. Vysnila
jsem si ho pozpátku a vzhůru nohama. Zdálo se mi, že
stál 10 dolarů namísto 10 miliard. Zdálo se mi, že s ním
nikdo nechtěl mít nic dočinění, neboť každý byl příliš
zaujatý Azurovým pobřežím, nakloněný skutečnému
slunci, neschopný se soustředit na myšlenku vytvořit
umělé. Zdálo se mi, že ITER byl ve skutečnosti
zkomoleninou REITERu a slunce samo se smálo,

protože vědělo, o čem to celé opravdu je, tohle sápání
se po budoucnosti, která je ve skutečnosti minulostí
v jakémsi opakovaném zrcadlení. Tak tak, kdybyste
to nevěděli, hrát si s třeskem dostatečné velkým na
to, aby se stal hybnou silou všech slunečních hodin,
přivádí Boha skutečně do varu. „Takže vy chcete začít
znova,“ zdálo se mi, že na nás křičel, „no dobře, tak
si udělejte ještě jedno slunce a vyleťte si do vzduchu
a zpátky v čase a dejte si ještě jedno opáčko, jen se
opovažte!“ V mém snu mu nikdo nevěnoval pozornost.
Přeložila Olga Peková,
redakce překladu David Koranda.
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Generator X je slovenský básnický kolektiv, který v současnosti vystupuje ve složení Michal Habaj a Peter Šulej
(básníci) a Soňa Ferienčíková a Jana Tereková (tanečnice). Na dálku se na Generatoru podílí i básník a spisovatel Peter Macsovszky, v minulosti jeho členem byl také
básník Andrej Hablák. Uskupení existuje od roku 1997
a texty jeho performancí vyšly knižně zatím ve dvou
svazcích, Generator X: Hmlovina (1999) a Generator
X_2: Nové kódexy (2013). Autoři si dělají legraci ze sci-fi rétoriky budoucnosti příznačné pro 90. léta či spíše
dobu dřívější – z heteronormativní rodokapsové představy básníka, který jako rytíř-kyborg brázdí kosmos
obletován lepými děvami. Video s jedničkami a nulami
promítané na plátno, sucharsky „smrtelně vážný“ přednes, kosmická helma a dvě lascivní dívky se zlatem
a bublifuky: to jsou ingredience představení, které jako
ironická mutace futurologického optimismu nakonec
vrhá nejdelší stín na zápecnictví slovenského rádoby
Jánošíka, obleženého výdobytky neoliberálního světáctví a snažícího se otřískanou eleganci básnického stydlína proměnit v nehynoucí slávu.
Na Slovensku kromě vás kombinaci živého čtení poezie a tance v současnosti využívá ještě představení Skúmanie javov (kde vystupuje vaše kmenová tanečnice Jana Tereková a za nímž je předpokládám
i váš vliv). Jak jste ale k nápadu juxtaponovat text
tancem došli vy? Víte nebo věděli jste tehdy o někom

jiném, ať už na Slovensku nebo v zahraničí, kdo využívá obdobnou strategii?
PŠ: Hneď na začiatku treba povedať, že prvý Generator nevznikol primárne ako performancia. Spolu
s Petrom Macsovszkym sme si niekedy okolo roku 1997
povedali, že by nebolo zlé vyskúšať iné stratégie písania a práve skupinové písanie, transformované na
básnický stroj, generátor, chŕliaci poéziu, takéto možnosti poskytoval. Oslovili sme teda Michala Habaja
a Andrea Habláka a táto štvorica pripravila Hmlovinu. Myslím, že vtedy si to, na Slovensku nikto príliš
nevšimol, až postupne sa Generator začal objavovať
v antológiách, vyšli nejaké štúdie a konečne začal žiť
svojim životom. Tesne pred koncom nultých rokov, keď
sa blížilo 10. výročie od vydania Hmloviny, som si povedal, že by nebolo zlé Generatora vrátiť do hry. Oslovil
som pôvodných členov a všetci súhlasili. Nemohol som
však tušiť, že nám to bude trvať päť rokov a tak Nové
kódexy vychádzajú namiesto po desiatych rokoch, po
pätnástich. V priebehu procesu odpadol Andrej Hablák. Myslím, že sa vybral inou cestou a príliš sa nám
vzdialil, jednoducho to s ním už ďalej nešlo. Peter Macsovszky sa odsťahoval do Holandska a tak sme nejaké
pozvania na čítačky absolvovali len ja a Michal. Postupne sme do našich čítačiek začali zapájať nové
a nové prvky. Tak napríklad v stane, na festivale Pohoda bolo neznesiteľné teplo a tak niekto za nás po-
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stavil ventilátor, aby sme sa úplne neuvarili. Listy, ktoré sme dovtedy len hádzali na zem zrazu začali lietať
medzi divákov a my sme mali nový prvok, ktorý ostal
až do dnes. Keď moja manželka, choreografka a režisérka Petra Fornayová videla našu protoperformanciu na
festivale, dostala nápad spojiť nás so Soňou a Janou,
zároveň nám ponúkla možnosť odohrať, teraz už predstavenie, na festivale nového tanca Nu Dance Fest 2011.
Čo sa týka druhej časti otázky, samozrejme spojenie poézie a tanca sme asi nevymysleli my, takisto ani
básnickú performanciu. Ako dramaturg festivalu Ars
Poetica som mal možnosť vidieť množstvo zaujímavých, aj menej zaujímavých, či vôbec nezaujímavých
básnických vystúpení, ale žeby niekto tancoval to si
naozaj nepamätám. Na Slovensku je už problémom
aby básnik zvládol recitáciu, nie to ešte aby performoval, takže podobných vystúpení je naozaj ako šafránu.
Janka má teraz nové predstavenie Creation, postavené
na Mišových básniach a celkom svieže je aj vystúpenie
mladého experimentátora Erika Šimšíka. O žiadnych
iných „poetry show“, ktoré by stáli za to, neviem, pravda to neznamená, že neexistujú.
MH: K tomu, čo povedal Peter ešte dodám, že na
posledných dvoch predstaveniach, teraz v Prahe
a koncom minulého roka v Bratislave, sa autorsky podieľal aj výtvarník Martin Gerboc, ktorý pre nás pripravil novú videoprojekciu, zmixovaním nášho pôvod-

ného videa so svojou vlastnou tvorbou. V priebehu
rokov sa v predstavení príležitostne objavovali nové prvky,
pričom takmer vždy je výsledná podoba limitovaná
i technickými možnosťami, ktoré poskytuje daný priestor. Inak vyzerá predstavenie v galérii, inak v klube
a inak v regulárnej divadelnej sále.
Jak vznikají vaše texty? Píšete společně naživo nebo
si verze textů přeposíláte a navzájem přepisujete?
Soustředíte se při psaní každý na své repliky nebo si
slova vkládáte do úst navzájem? A stává se někdy,
že se na podobě textu nemůžete shodnout?
PŠ: B je správne. Rôzne textové klastre si preposielame a prepisujeme, alebo aj neprepisujeme, dopisujeme, formujeme, kombinujeme a variujeme... proste
robíme s tým všetko, čo si len vieš predstaviť. Ako som
povedal Generator, nie je primárne písaný pre performanciu, aj keď sme pri záverečnej editačnej jam
session, tento aspekt občas zobrali do úvahy. Keď
napríklad Peter Macsovszky chcel niečo vyhodiť, argumentoval som, že sme na to už zvyknutí z predstavenia, že tam to výborne funguje a že by bolo fajn to tam
nechať, ale v zásade sa na všetkom nejako zhodneme,
keby to tak nebolo neexistoval by Generator.
MH: Sme rozumní chlapci, dohodneme sa.
Druhá sada textů Generatoru se mi zdá o něco méně
„básnivá“ a o to ironičtější. Vnímáte ji také tak a co
za tím případně je?

19

Generator X: Kyborgové a lepé děvy
PŠ: Väčšinu zdrojových textov Nových kódexov napísal Peter Macsovszky a mne sa zdá byť „básnivá“
až až. Samozrejme využívanie sarkazmu a irónie je len
jednou zo stratégií, ktoré používame, aby sme uchopili
svet okolo nás a vytvorili z neho paralelný vesmír, v ktorom pevnou rukou vládne Gx_2.
MH: Zaujímavý postreh.
PM: Čiže vytváranie vedomostí, spôsobilostí a zručností, ale aj rozvoj schopností nie je náhodné, ale musí
byť v súlade s biologickými a psychologickými zákonitosťami rozvoja žiaka. Preto sa pri tvorbe obsahu vzdelania využívajú a rešpektujú poznatky biológie, fyziológie človeka a psychológie. Biologicko-psychologické
hľadisko je vyjadrené v zásade primeranosti.
Při pohledu od nás na slovenskou scénu se zdá,
že je hravější než ta česká. Aspoň u nás nemáme
nikoho, kdo by už několik let vystupoval v performanci s tanečnicemi, stejně tak lehkost a otevřenost, se
kterou o konceptuálních postupech mluví třeba Mária Ferenčuhová, na české scéně nemá příliš obdoby, i když to se – snad i díky časopisu Psí víno – začíná měnit (v letošním desátém čísle Tvaru například
vyšla filipika na Kennetha Goldsmithe). Dnes jste
všichni tři zavedení básníci, bylo těžké si tuto pozici
vybojovat? Kde teď vidíte svou pozici na scéně vzhledem ke „střednímu proudu“? A naopak – považuje-

te termín „experimentální tvorba“ za užitečný, či spíš
nezdravě zatížený nánosy v posledku soukromé
agendy – jak se k němu vztahujete?
PŠ: Ej bisťu, keď my sme ti taký, od prírody hravý národ. Škoda len, že občas sú hraví aj tí, ktorí by mali
ostať vážni. Každopádne, zavedení básnici sme, ale len
v určitých, skôr mladších kruhoch. Určité kruhy nás akceptujú so zaťatými zubami, veď čo už majú robiť, keď
sa o tom píšu aj diplomovky. Ďalší nás ignorujú a ostatní sú tak zavŕtaní v devätnástom storočí, že o nás ani
nevedia. Minulý rok sme napríklad vystupovali v Banskej Štiavnici na festivale Cap a l´est, jedna staršia poetka bola taká nadšená z nášho vystúpenia, že mi pri
gratulácii obliala moje kostýmové, biele nohavice červeným vínom. Neskôr som sa však dozvedel, že ministerská úradníčka, povedala riaditeľke festivalu, že to
je teda vrchol, platiť zo štátnych peňazí niečo také nehorázne. V zásade ma to ale neveľmi zaujíma, či som
alebo nie som zavedený básnik, pretože v praxi to skoro nič neznamená. Iste je to príjemné, ale Aston Martin si za to nekúpim, bohužiaľ, nevyšlo by mi ani na tú
povestnú tresku s dvoma rožkami, možno tak raz za
týždeň.
MH: V každom prípade ale platí, že tá situácia je zvláštna. Zvyčajne udávala tón česká poézia, špeciálne, ak
si spomenieme na modernu a medzivojnovú, ale aj
povojnovú avantgardu. Avšak vyrovnávanie sa kritiky

20

Generator X: Kyborgové a lepé děvy
s typom poézie, ktorú sme od polovice deväťdesiatych
rokov reprezentovali, nebolo vôbec také samozrejmé
a jednoznačné, ako by sa to teraz mohlo zdať. Vybojovať si pozíciu je vždy ťažké, najmä ak sa na vás navážajú zľava – sprava. Stredný prúd ma nezaujímal
a nezaujíma. Termíny, akékoľvek, ešte menej. Moja pozícia je vysoko nad všetkými termínmi a prúdmi.
PM: Hravejšia scéna … Neviem presne, ako je to s hravosťou súčasnej literatúry v Česku (zdá sa mi, že Česko si už svoje odohralo, od Nezvala až po Nebeského);
„slovenskú situáciu“ si môžem trúfnuť porovnať s tým,
čo sa deje v súčasnej maďarskej literatúre. Tam sa hravosť – už po koľkýkrát? – „vybíja“, aspoň v tej oficiálnej,
mainstreamovej literatúre, v rafinovaných archaických
či archaizujúcich, všelijko prísne konštruovaných a viazaných formách, slovom adorácia tradičnej, existencialisticky rétorickej poézie plus sonetové vence forever
… No nájdu sa aj výnimky. Napríklad zoskupenie Telep
– len neviem, či ešte existujú. Prednedávnom ma veľmi
potešilo, keď sa mi ozval jeden, cca o generáciu mladší
maďarský básnik s tým, že chce robiť projekt, na ktorom by sa anonymne podieľalo niekoľko maďarských
básnikov. To mi okamžite pripomenulo, ako sme niekedy v roku 1997 či v roku 1998, už sa nepamätám
presne, sme s Petrom a Michalom sedeli v Bratislave,
v Café Lýceum, a vymýšľali Generatora a jeho Hmlovinu. Spomínam si, že vtedy sa mi páčil Princeov ná-

pad s čiernym albumom, teda s obalom, na ktorom
nebolo meno autora, názov, ba ani názvy pesničiek.
Moja vtedajšia posadnutosť Princeovou hudbou sa
vzácne stretla s „naladením“ Petra a Michala. Skrátka,
nadobudol som neuveriteľný pocit, že hoci v podobe
Generatora nevzniklo na Slovensku nič svetoborné
(texty spolu mixoval už kdekto, napríklad W. S. Burroughs s B. Gysinom) – koniec koncov šlo nám najmä
o to, aby sme sa bavili –, ale v niečom sme boli kreatívni a hraví vo chvíli, keď to u našich susedov akoby spalo, stagnovalo. Čo ma trochu vyrušuje, je, ak sa, prepytujem, „experimentálna tvorba“ (veď tvorivý čin od
svojej podstaty je experiment) dostane do popredia
a stane sa z nej uznávaný kanón. Myslím si, že to sa,
žiaľ, stalo v prípade Slovenska, lebo (asi tu) nebolo nič
iné alebo všetko ostatné sa javilo ako menej výrazné.
Avantgardné snahy v Maďarsku, už od čias, keď do
literatúry vstúpil Lajos Kassák – a on tam vstupoval
v čase, keď Apollinaire písal Pásmo – boli vždy na
okraji, nikto si ich príliš nevšímal, preto vznikol jednak
dojem, že maďarské prostredie avantgardám neveľmi
praje. Možno preto tam vznikli také autentické, strhujúce a novátorské diela. Na Slovensku hru a experiment „hravo“ môžu zahlušiť inštitúcie. A možno to tak
má byť.
Vaše texty si dělají legraci z hodně stereotypizované
podoby posthumánního diskurzu a vaše video s jed-
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ničkami a nulami je parodií stejného žánru. Dnes už
ale odcizující efekt není takový, koneckonců i poměrně konvenční básnická čtení využívají projekcí na pozadí kvůli efektu na fotografiích. Nebojí se Generator
zastarání? Přemýšlíte o zahrnutí jiných technologií?
A co až se předsudky, do kterých se strefujete, stanou věcí minulosti? Nebo to stále ještě nehrozí?
PŠ: Myslím si, že čo sa týka performancie Nové
kódexy, tak tá dosiahla svoj vrchol a určite sa treba
pohnúť ďalej. Zrejme nebudeme robiť žiadnu oficiálnu
derniéru, ešte nás čaká v lete ďalšia Pohoda, ale nebudeme to nejako tlačiť. Peter Macsovszky poslal prvé
zdrojáky k Gx_3, takže uvidíme, ako sa všetko bude vyvíjať. Osobne nevylučujem nový performatívny projekt,
ale priznám sa bez mučenia, že momentálne mi nič
nenapadá. Možno je to aj preto, lebo momentálne finalizujem texty do mojej pripravovanej zbierky, ktorá by mala vyjsť v decembri. Aby toho nebolo málo
dokončujem román, hrozí mi, že budem robiť filmový
scenár pre dokument o významnom slovenskom básnikovi Ivanovi Štrpkovi, takže ako iste uznáš, momentálne tam pre Gx_3, nie je veľa manévrovacieho priestoru.
MH: Zaujíma ma klasická poézia. Technológie neriešim.
PM: Som na tom podobne ako Peter. Takisto všeličo
finalizujem. Popritom mi ide hlava buchnúť od ďalších
nápadov. A súhlasím s Michalom. Áno, klasická poézia. Najmä Dante a Mallarmé. Nie som si istý, či by dnes

niekto vedel napísať odvážnejšie veci ako oni dvaja.
Mallarmé dodnes zostal nepochopený. Kým mám pred
očami jeho ťažko dešifrovateľné básne, nebojím sa, že
stratíme dych. Príkladom prekonania tradičného pedagogického myslenia a tvorby obsahu podľa vedných
disciplín sú snahy o vytváranie syntetických predmetov, epochové vyučovanie, kurikulum a pod.
Optimistickou science fiction dnes aby pohledal –
zdá se, že si věštíme hodně nepříjemnou budoucnost. Sledujete současnou sci-fi, čerpáte z futurologických článků?
PŠ: Peter Macsovszky dokonca distopické sci-fi píše.
Jeho román Želáte si novú kúpeľňu, osobne považujem asi za to najlepšie, čo kedy na Slovensku vyšlo. Základné diela sci-fi som samozrejme prelúskal niekedy
v deväťdesiatych. Začínal som ako autor sci-fi a vo vtedajšej malej komunite som bol celkom známy. Dnes
sa zaoberám skôr históriou (ranným stredovekom)
a komparatívnou lingvistikou. Pevne verím, že je to na
Generatorovi aj patrične vidno.
MH: Sci-fi už nesledujem, vyrastal som ale na kyberpunku a príbuzných žánroch. Futurológia ma zaujíma,
aj politológia, numerológia, alchýmia a občas veštím
z I-Ťingu. Vďaka tomu viem predpovedať budúcnosť,
ale v krátkodobom horizonte sa väčšinou mýlim.
PM: Sci-fi už nepíšem. Pravdu povediac, nikdy mi to
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ani nešlo. Prítomnosť je oveľa šokujúcejšia. Mám dojem, že budúcnosť už naozaj neexistuje, lebo sa jednoducho presťahovala do prítomnosti. Kedysi si ľudia predstavovali, aká bude budúcnosť. Potom tá
budúcnosť naozaj prišla. Dnes, keď si v pondelok ráno
predstavím trošku vzdialenejšiu budúcnosť, v utorok
večer ju už mám na stole. Možno je to prejav akéhosi
retrográdneho pohybu a v našej domnelej budúcnosti nájdeme minulosť.
Michalovi v roce 1997 vyšla kniha 80-967760-4-5,
hříčka na infratenký básnický produkt, na který mě
z nové slovenské tvorby upomíná třeba nedávná
sbírka Kur#Z praktickej poézie pre pokročilých Daniely Olejnikov. Jaký máte vztah k mladší básnické generaci, cítíte rivalitu, spříznění, máte pocit, že máte
na scéně v nějakém smyslu „pokračovatele“?
MH: Tvorba mladšej generácie ma, samozrejme, zaujíma. Poteším sa, ak sa mi dostane do rúk poézia, ktorá je dobre napísaná, má nápad, myšlienku, je za ňou
vidieť talent. Je mi však vcelku jedno, či ide o „experimentálnu“, alebo „tradičnú“ poéziu: mám síce svoje
preferencie, ale snáď už i dostatok skúseností a vzdelania nato, aby som nekládol dôraz na prvoplánové
identifikácie a banality.
PM: Mladšie generácie, ako sa sluší a patrí, vášnivo
objavujú stokrát objavené a majú pritom povznášajú-

ci pocit, že objavili čosi nevídané. Závidím im ten pocit. Aj my sme ho mali. Vtedy. Keď sme znovu objavovali už objavené. Vytváranie nových vedomostí, spôsobilostí, zručností a formovanie návykov žiakov je
procesom veľmi zložitým, v ktorom sa musia uplatňovať a rešpektovať viaceré požiadavky determinujúce
vyučovací proces. Obrazne si zidealizujme skutočnosť
a predstavme si, že všetci žiaci príslušného ročníka sú
rovnako fyzicky a psychicky vyspelí. Ak si však uvedomíme, že každý žiak je špecifickou osobnosťou, potom
nemožno vo vyučovaní vystačiť so žiadnymi univerzitnými vyučovacími metódami. Tieto, ale i mnohé ďalšie
aspekty si vyžadujú chápať vyučovací proces v jeho
zložitosti a celistvosti.
Děkuji za odpovědi.
Olga Peková
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Strojová, počítačová, digitální, generovaná aj. poezie?
Tento rozmanitý subžánr experimentální poezie má svou
– dnes již dosti dlouhou, více než šedesátiletou – historii, kterou zde chceme stručně načrtnout, abychom texty, které v tomto tematickém bloku následují, uvedli do
náležitého kontextu.
Obecně lze říci, že existují dva přístupy k počítačovému generování poezie, které se liší podle toho, jakou
roli v nich hraje počítač. Pokud má úlohu zprostředkovatele, jde o přístup vizuálně-estetický, pokud funguje jako původce, jde o přístup literárně-estetický.1 První tendence je spojena s vizuální poezií a má své kořeny
už v horatiovském principu „ut pictura poesis“, ale v explicitní podobě se projevila zejména v Apollinairových
Kaligramech, v dadaismu, surrealismu, později v konkrétní poezii a dnes v řadě případů i v současné digitální
poezii. V interakci s médiem počítače se projevuje v animovaných či hypertextových básních. Nás však v tomto čísle zajímá především tendence druhá, v níž je počítač postaven na roveň (nebo alespoň velmi blízko) tvůrci.
Digitální poezie tvoří podmnožinu digitální literatury,
a ta zase podmnožinu digitálního umění. Za první skutečný projev digitálního umění i literatury (byť ještě ne poezie) lze považovat generátor milostných dopisů z roku
1952, který pro počítač Mark One (přezdívaný „Baby“
a sestrojený na Univerzitě v Manchesteru) naprogramo1
Viz http://www.cs.bham.ac.uk/~nxm/mscPoetry/survey/
CGPoetry.htm#_Toc525619640.

val anglický informatik Christopher Strachey.2 Stracheyovi rodiče patřili ke slavné Bloomsbury Group, takže
vztah k literatuře jejich synovi nechyběl. Těžko však dnes
s jistotou říci, zda šlo o vztah negativní, či pozitivní: produkty Stracheyova generátoru (i samotný akt jeho naprogramování) totiž lze interpretovat i jako výsměch literární činnosti. To však není podstatné. Důležité je, že
jeho program už v této době fungoval podobným způsobem jako většina pozdějších generátorů: podle určitého klíče vybíral náhodná slova z předem sestaveného textového „korpusu“ (byť i tento termín se objevil až
později).
Prvním tvůrcem počítačově generované poezie3 je
další (tentokrát německý) informatik Theo Lutz, žák prvního teoretika konkrétní poezie Maxe Benseho.4 Lutzovy Stochastické texty z r. 19595 byly publikovány (jak
2
Viz http://grandtextauto.org/2005/08/01/christopherstrachey-first-digital-artist/.
3
Pro podrobnou, nikoli však úplnou chronologii projevů
digitální poezie viz FUNKHOUSER, Christopher Thompson –
BALDWIN, Sandy. Prehistoric Digital Poetry. An Archaeology of
Forms, 1959–1995. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2007,
s. xix–xxiv, v elektronické podobě (pro registrované uživatele Národní
knihovny ČR) dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_
number=004894590&local_base=skc.
4
Stojí za zmínku, že Benseho kniha Teorie textů silně
ovlivnila i tuzemskou experimentální tvorbu. Viz BENSE, Max.
Teorie textů. Praha: Odeon, 1967, pro elektronickou verzi viz http://
monoskop.org/images/b/ba/Bense_Max_Teorie_textu.pdf.
5
LUTZ, Theo. „Stochastische Texte“, in: augenblick 4
(1959), H. 1, S. 3–9. Pro elektronickou podobu v anglickém překladu

25

TÉMA: POČÍTAČOVÁ POEZIE
je v daném žánru zvykem) ve formě vědeckého článku
doplněného o konkrétní výsledky předkládané metody.
Lutz zde využívá počítač ZUSE Z 22 a básně generuje
z korpusu slov obsažených v Kafkově Zámku.
V českém prostřední byli průkopníky daného žánru Jiří
Levý a Karel Pala. Ti ve svém příspěvku z versologické konference, pořádané v Brně v říjnu roku 1966,6 detailně popisují teze, koncept i metody, které byly základem jejich přístupu ke generování básní. Zatímco jeho
teoretickým základem jsou teze translatologa a literárního vědce Jiřího Levého, technickou stránku věci měl na
starosti lingvista Karel Pala. Konkrétní básně byly generovány s pomocí „samočinného počítače“ SAAB D 21
a vycházejí z „korpusu“ básní Jaroslava Seiferta. Další
výsledky zde představené metody byly (spolu se zjednodušenou verzí výše zmíněného článku) publikovány
v r. 1967 v časopise Host do domu (roli zesnuvšího Jiří-

viz http://www.stuttgarter-schule.de/lutz_schule_en.htm.
6
Článek byl otištěn ve sborníku z téže konference až v r.
1968, viz , PALA, Karel – LEVÝ, Jiří. „Generování veršů jako problém
prozodický“, in: PALA, Karel – LEVÝ, Jiří (eds.). Teorie verše II. Sborník
druhé brněnské versologické konference (18.-20. října 1966), s. 73–
80. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1968. Pro elektronickou podobu
článku
viz
http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.
digilib/120153/SpisyFF_136-1968-1_12.pdf. Zde jej přetiskujeme
(v úplnosti s výjimkou závěrečného abstraktu v ruštině) se svolením
docenta Paly.

ho Levého zde zaujal Oleg Sus).7 Vygenerované básně
(bez úvodního článku) zde otiskujeme hned za článkem
Levého a Paly.
Principů binárního kódu ve svých experimentálních
básních využívá Ladislav Nebeský, jehož text Sbližování vět v plošné binární poezii zde rovněž otiskujeme. Nebeský s binární poezií začínal již v 60. letech, svou aktivitu na čas přerušil a před pár lety se k této metodě
vrátil a aktualizoval ji. Byť nejde o počítačem generované básně v užším slova smyslu, sbližuje je s nimi určitá strojová poetika. I ony jsou navíc prezentovány jako
konkrétní výsledek souběžně explikované metody v rukou odborníka.
Vidíme tedy, že základy počítačové poezie byly položeny již v 50. a zejména v 60. letech. Od té doby se tento žánr vyvíjí kontinuálně a velmi dynamicky. Nesmírně
důležitým impulsem posledních let pro něj byl nástup
a rychlý rozvoj korpusové lingvistiky (viz dále otištěný článek finských autorů Jukky Toivanena et al.), tedy oboru,
který umožňuje pracovat s obrovským množstvím textů naráz. Zásadně jej ovlivnilo též rozšíření osobních počítačů v 80. letech a internetu v letech devadesátých.
V současné době jsou proto všemožné aplikace na generování veršů přístupné nejširšímu publiku. Tyto a další
vývoje jsou důvodem, proč zde reflektujeme jak kořeny,
tak i zcela současné podoby počítačové poezie.
7
PALA, Karel – SUS, Oleg. „Některé principy strojové
poetiky“, in: Host do domu 1967, roč. 14, č. 9 (září), s. 42–45.
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1. Úvodní poznámka
V článku jsou formulovány základní předpoklady a postup práce na některých otázkách české generativní poetiky. V oddíle 2 „Teze J. Levého“ jsou
uvedeny výchozí teoretické a metodologické předpoklady. Celý oddíl 2 je uveden v původní a neúplné formulaci bez jakýchkoli změn, smrt zabránila J. Levému
provést zamýšlené úpravy. V oddíle 3 „Koncepce“ je
charakterizována v hlavních rysech koncepce práce
a její jednotlivé části: I, II, III. V oddíle 4 „Současný stav“ se
přehledně referuje o první části práce (I), která je už
v současnosti realizována. Zatím však nebylo možno
provést podrobný rozbor výsledků získaných na samočinném počítači, protože tento úsek práce původně
zamýšlel provést J. Levý. Z toho důvodu uvádíme v závěru oddílu 4 jen několik ukázek získaných výsledků.
Předpokládáme, že podrobná analýza výsledků získaných v části I bude publikována při vhodné příležitosti
později. Autorem oddílů 3 a 4 je K. Pala z katedry českého jazyka na filosofické fakultě UJEP v Brně, který
s J. Levým na celé práci spolupracoval (viz vysvětlení v odd. 3).

2. Teze J. Levého
Strukturalistické tendence ve vědních disciplínách zabývajících se složitějšími jevy měly jednu společnou
tezi: postavily proti pozitivistické kauzalitě pojem funkce, tj. nesnaží se zjišťovat příčinu jevů, ale jejich pozici
ve vyšším celku. Funkční hledisko je nesporně při rozboru systémů účelnější, prostě již proto, že vede ke
zkoumání vnitřní stavby systému, a ne jen jejího vztahu k vnějšku (okolí). V první etapě strukturálního zkoumání bylo úskalím funkčního hlediska, že výsledky jím
dosažené byly v některých případech nekontrolovatelné, že totiž mnohdy vznikl model, který sice měl svou
„vnitřní logiku“, tj. byly správně určeny vztahy mezi jeho
prvky, ale nebyla možná kontrola, zda model skutečně
vystihuje modelovaný jev. Pozitivisté měli přece jen
kontrolu v empirii. Na základě pozorování, že po jevu
A následuje vždy jev B, vytvořili genetickou hypotézu, že A je příčinou B, a ta byla verifikována predikcí,
tj. očekáváním, že i v budoucnosti po A bude následovat B. Potvrdila-li další pozorování toto očekávání, bylo
možno pokládat hypotézu za potvrzenou, bylo učiněno zadost heslu „savoir pour prévoir“.
Funkční hledisko v klasickém strukturalismu
postrádalo tuto kontrolu praxí; nebylo často možno
ověřit, zda určení funkce prvku v celku skutečně vystihuje vztahy existující v pozorovaném jevu. Tuto možnost kontroly přináší generativní hledisko; po vzoru ge-
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nerativní gramatiky může také generativní poetika rozložit sdělení do prvků a pravidel pro jejich kombinování
takovým způsobem, aby ze zjištěných prvků s použitím
generativních pravidel bylo možno text rekonstruovat.
Strojový překlad, umělá poezie apod. jsou vedlejším
produktem této metodologie, jsou ověřením správnosti
zkonstruovaného programu. Tedy pozitivismus vytvářel
– a snažil se ověřovat hypotézy genetické, strukturalismus by měl vytvářet a ověřovat hypotézy generativní.
V tomto pojetí je kód deterministický, a proto dokonale formalizovatelný soubor pravidel, jimž musí dílo
určitého žánru vyhovovat, aby vůbec šlo např. o český
sonet, drama atd. Estetická norma je strategie, z níž
vyplývá komplex instrukcí pro výběr jednotlivých stylistických, kompozičních i námětových řešení ze souboru možných alternativ, jež kód připouští. Řečeno naší
terminologií: kód je tedy systém definičních instrukcí
jednotlivých paradigmat, estetická norma pak soubor
instrukcí pro výběr uvnitř paradigmat.
Pro některé typy literatury – zvláště pro verš – dovedeme dnes již kód definovat s dostatečnou přesností, aby
např. podle takto definovaných pravidel bylo možno uměle generovat literární text.
Jako příklad jsou uvedena pravidla, jež zapojena do generativní gramatiky češtiny umožňují generovat na samočinném počítači české verše různých metrických forem.

3. Koncepce
Úvodem bychom chtěli upozornit, že následující řádky mají vysvětlující a informativní charakter. Podrobný
rozbor zkoumané problematiky bude publikován později, zde se omezíme jen na hrubý nástin a vysvětlíme
některé důležité skutečnosti, které vedly k tomuto postupu. Hlavní z nich byla ovšem smrt iniciátora této
práce J. Levého († 17. I. 1967). Přesto byla již část výzkumů realizována, o nich bychom chtěli stručně referovat, a dále uvedeme koncepci práce tak, jak byla
navržena J. Levým a autorem těchto řádků.
Projekt „Generování veršů jako problém prozodický“
vznikl v r. 1966 během literárně-lingvistických metodologických diskusí mezi J. Levým a autorem z podnětu
J. Levého. Projekt má koncepci, která počítá s postupnou realizací jednotlivých na sebe navazujících kroků,
přičemž každý z kroků má svůj specifický charakter
a může být chápán jako řešení samostatného problému po stránce lingvistické, literární (poetické) i technické (programátorské). Tento postup je metodologicky
velmi výhodný, umožňuje pružnou spolupráci a mnohostranné vyhodnocení získaných výsledků. Jednotlivé kroky:
I. Řešení lingvistických a technických problémů,
tj. v tomto úseku jde o sestavení nekontextové generativní gramatiky češtiny popisující jazykový systém češ-
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tiny (samozřejmě dílčím způsobem; gramatika nepředstavuje vyčerpávající popis jazykového systému) a programu syntézy vět pro samočinný počítač. Program
spolu s gramatikou vloženou do počítače dovoluje generovat na počítači množinu českých vět, kterou lze
v podstatě chápat dvojím způsobem: a) výstup z počítače představuje prozaický text; b) poetický text – formálně volný verš. Bylo by možno postupovat i jinak,
tj. zaměřit se přímo na získání výsledků typu b), bez použití
generativní gramatiky, jak ostatně někteří postupují.1 Soudíme však, že tento postup je metodologicky nekorektní, protože obchází základní stavební kámen všech literárních a poetických útvarů, totiž jazyk,
přesněji řečeno popis jazykového systému příslušného
přirozeného jazyka. Námi naznačený postup je sice obtížnější (za současného stavu lingvistiky je kromě toho
jen částečně realizovatelný), ale podle našeho názoru
metodologicky čistý a komplexní (můžeme brát v úvahu problémy syntaktické i sémantické a nezavírají se
dveře ani pragmatickému hledisku). Část I byla již realizována, program i gramatika byly v květnu 1967 ověřeny na samočinném počítači SAAB D 21 a byly získány
1
Program firmy SAAB zapsaný v jazyce ALGOL-GENIUS,
který je schopen generovat švédské a anglické volné verše na
počítači SAAB D 21, neobsahuje gramatiku příslušného jazyka, ale
pouze jeho slovník. Do současné doby jsme však neměli možnost
seznámit se podrobně se strukturou a principem práce tohoto
programu.

předpokládané výsledky. O struktuře gramatiky a programu se dále stručně zmíníme v oddíle 4.
II. Úpravy programu a jeho doplnění pravidly
metrickými a rytmickými, popř. bude-li to nutné,
i úprava gramatiky po stránce syntaktické. Autorem
těchto pravidel je J. Levý a jsou určena (zatím) pro
desetistopý český jamb s rýmy různého druhu. Po
sémantické stránce budeme vycházet ze slovníku získaného částečnou excerpcí několika děl Jaroslava
Seiferta. Je zřejmé, že část II zahrnuje minimum problémů lingvistických a soustřeďuje se na otázky poetické formy a problémy technické (programátorské).
Metrická pravidla jsou budována na vhodné definici
české slabiky, která je chápána jako skupina písmen
obsahujících samohlásku. Na základě této definice je
možno formulovat pravidla strojové identifikace slabiky a pravidla výběru slov o různém počtu slabik ze
slovníku stroje, přesněji z gramatiky. Pravidla pro rýmy
vycházejí z možností shody slabik, která může být stanovena s předem zadanou přesností, tj. bude možno
pracovat s přesně charakterizovaným pojmem kvality rýmu. Kvalita rýmů bude kromě toho úzce souviset s rozsahem slovníku v gramatice (otázka opakování rýmů).
III. Analýza a vyhodnocení výsledků. Jakmile počítač
poskytne dostatečné množství poetických textů, bude
možno přistoupit k jejich důkladnému rozboru a srov-

Jiří Levý, Karel Pala – GENEROVÁNÍ VERŠŮ JAKO PROBLÉM PROZODICKÝ
nat je se skutečnými poetickými útvary, jak je naznačeno v tezích J. Levého, které předcházejí našemu
výkladu. Je rozumné postavit se na stanovisko, že
teze J. Levého reprezentují metodologické předpoklady, z nichž je třeba při analýze výsledků vycházet,
ale není vyloučeno, že bude třeba přistoupit k přeformulování těchto předpokladů v závislosti na získaných
výsledcích. Zde ostře zasáhla nesmyslná smrt J. Levého; nejsme zatím schopni podrobněji naznačit,
k jakým závěrům se dojde v úseku III, jak dalece se
budou shodovat nebo lišit myšlenky a záměry Levého
se získaným materiálem. Tato konfrontace bude nejobtížnějším úsekem práce, věříme však, že se nám podaří najít vhodného spolupracovníka z řad literárních
vědců a celý projekt dokončit. Tím nejlépe uctíme památku J. Levého.
4. Současný stav a stručný přehled problematiky úseku I
Abychom mohli generovat věty přirozeného jazyka
(tj. češtiny) na samočinném počítači, musíme mít
k dispozici: 1. vhodnou formalizovanou gramatiku,
která popisuje (zatím částečně) jazykový systém češtiny; 2. vlastní proceduru (algoritmus), která v kombinaci s formalizovanou gramatikou vloženou do počítače produkuje české věty a přiřazuje jim jejich
strukturní popisy. V poslední době se k tomuto úče-

lu užívá některých typů tzv. generativních gramatik
Chomského, konkrétně gramatik, které se nazývají nekontextové frázové a jsou podrobně popsány v pracích Chomského, Ginsburga aj.2 Proto nepokládáme
za nutné probírat na tomto místě podrobněji problematiku generativních gramatik a odkazujeme čtenáře na
citované práce. Přejdeme přímo k definici nekontextové gramatiky, které je v našem případě použito pro
popis úseku českého jazykového systému: Gi = (VT, VN,
R, S), kde VT je množina terminálních symbolů, tj. slovník českých slov, VN je množina neterminálních symbolů, tj. gramatických kategorií potřebných pro popis
češtiny, R je konečná množina přepisovacích pravidel
tvaru A→B1B2, A→C, A→C1… C2, S je vyznačený výchozí symbol a platí, že S s VN.
Dále pracujeme s algoritmem syntézy vět, který je
v podstatě shodný s algoritmem popsaným u Yngveho.3 Algoritmus využívá principu zásobníkové paměti (pushdown store), takže jedna česká věta je generována během jednoho průchodu algoritmem. Spe2
N. Chomsky, Introduction to the Formal Analysis of Natural
Languages, kap. 11, str. 269–321, Formal Properties of Grammars,
kap. 12, str. 323–418, Handbook of Mathematical Psychology II,
ed. by Luče, Galanter and Bush, New York 1963; S. R. Ginsburg,
Mathematical theory of Context-free Languages, New York 1966; S.
Kuno, Computer Analysis of Natural Languages, Proceedings of the
Symposium on Mathematical Aspects of Computer Science, April
5–7, New York 1966 (rotaprint), v tisku.
3
V. H. Yngve, A Model and an Hypothesis for Language
Structure, Proceedings of the American Philosophical Society, vol.
104, 1960, No 5, str. 444–466.
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cifikace algoritmu, tj. vlastní program pro počítač, je
psán v programovacím jazyce ALGOL-GENIUS. Program byl ověřen a vyzkoušen na samočinném počítači
SAAB D 21 v Laboratoři počítacích strojů VUT v Brně.4
Ani gramatiku, ani program nebudeme dále podrobněji popisovat, protože jde o čistě lingvistickou a technickou problematiku. Popisy gramatiky a programu jsou
publikovány na jiných místech.5
Program nyní generuje syntakticky správné české věty, které lze spojit v text, takže výsledkem může
být buď prozaický, nebo poetický text (volný verš).
Získané věty nejsou vždy z hlediska normální komunikace smysluplné, což může být z estetického hlediska naopak žádoucí. K tomu je třeba poznamenat, že vztah gramatické správnosti a tzv. sémantické
smysluplnosti tvoří velký samostatný okruh otázek, jehož prozkoumání může mít z hlediska esteticko-lingvistického velké důsledky. Dosud získané výsledky nebyly však podrobněji prozkoumány a nejsme tedy oprávněni vyslovovat definitivní závěry.
Na závěr uvádíme pro ilustraci ukázky získaných vý4
Program
v
jazyce
ALGOL-GENIUS
zapsala
pracovnice Laboratoře počítacích strojů VUT v Brně
B. Kyliánová. Používám této příležitosti a děkuji jí za nezištnou pomoc.
Současně děkuji vedení Laboratoře VUT za poskytnutí strojového
času na samočinném počítači SAAB D 21.
5
K. Pala, Náhodné generování českých vět, Slovo
a slovesnost 29, 1968, str. 45–56.

sledků, jejich podrobný rozbor nebylo však možno do
tohoto informativního přehledu zahrnout pro nedostatek času.
Ukázky jsou celkem dvě a velmi jasně charakterizují úroveň dosažených výsledků, které je třeba pokládat
za velmi uspokojivé. Ukázka I představuje soubor vět
náhodně vybraných ze skupiny 116 vět, které samočinný počítač SAAB D 21 generoval 15. 5. 1967 během 25 minut.
Ukázka II představuje soubor vět vybraných již
s jistými tematickými záměry ze skupiny 220 vět generovaných 23. 5. 1967 (doba generování 35 min.).
V tomto případě byly generované věty řazeny k sobě
s cílem vyvolat dojem tematické ucelenosti, takže celá
ukázka II má do jisté míry charakter skutečného básnického útvaru. Věty generované počítačem byly do
ukázky I a II zařazeny bez jakýchkoli úprav, byla pouze doplněna diakritická znaménka (tiskárna počítače D
21 je vybavena standardní mezinárodní abecedou, která samozřejmě neobsahuje písmena s délkami a háčky), v některých případech byla opravena interpunkce
a postavení příklonek.6

6
Pozn. při korektuře (březen 1968): V současné době
se připravují experimenty s generováním desetistopého jambu na
samočinném počítači, tj. je intenzívně rozpracováván krok II (viz
zde str. 75). V době, kdy článek vyjde, budou už pravděpodobně
k dispozici první konkrétní výsledky.
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4.1. Ukázka I
ZABÍJÍ SE NELÍTOSTNĚ KRÁM
KRADE SE TAM CHLÉB VLAŠSKÉHO ROKU VLAŠSKÉHO
MILENEC EROTICKÉHO STOLU NOVÉHO SNAD NETUŠÍ
BUDOU ŽÁRLIT RYCHLE STEJNÍ HLUPÁCI
ZÍTRA VYTVÁŘÍ CHLÉB, KTERÝ TAM SÁZEJÍ
NEPŘÁTELE SÁZEJÍ RYCHLE
JAK CIZOKRAJNÍ PAVOUCI ŘVALI
BUDE VIDĚT
PRAVÍ PAVOUCI UMÍRALI
A CHLÉB MILOSTNĚ NEMLČÍ
LOVCI PLÁČÍ NEJVÍCE
BUDOU ZABÍJET PRAVÍ CHLAPCI
EROTICKY NEMILUJE
MILOSTNĚ LÉTALI ZEDNÍCI
ANDĚL STOLU ZPITÉHO NEVÍ JIŽ
NEMILUJE
ZADEČEK PROHÁNĚL DŮM PRACHU
BIČ POLODRAHOKAMU EROTICKÉHO PŘIPOMÍNÁ PRÁVĚ
DŮM SALÓNŮ VAROVAL, ALE HLAS HŘÍCHU AFRICKÉHO
NEPROKLÍNÁ DOBŘE
ZDĚŠENĚ ČTE MILENEC
BIČ SE VÁBÍ TĚŽKO A NEMILUJE SE
NEJVÍCE PLÁČÍ ZEDNÍCI, MISTR ROZKVETLÉHO ROKU
NEMILUJE TAM
BUDOU ZABÍJET SNOUBENCI
PROKŘEHLÍ PRAVÍ MECHANIČTÍ SNOUBENCI BUDOU
VYVOLÁVAT
NEJBLIŽŠÍ PAVOUCI CHARAKTER STOLU POPSALI
ZADEČEK ZPITÉHO PŮLNOČNÍHO STOLU TAM
CHARAKTERIZUJE
PTÁCI RONILI

STŘÍLELI NEJVÍCE NEJBLIŽŠÍ NEPŘÁTELÉ
MECHANIČTÍ PTÁCI POPSALI DOBŘE
VYTVÁŘÍ RUČNĚ RYCHLE LÍBEZNÝ CHLÉB
HLUPÁCI ŘVALI
HLUBOKÝ SVĚT STOLU ŘEZALI ČERNÍ NEPŘÁTELÉ
A BIČ SMYSLU PŮLNOČNÍHO SE ROZNĚCUJE
ZPOZOROVAL ROZVRAT ČAS ZPITÉHO VLAŠSKÉHO
ZPITÉHO OSUDU ROZKVETLÉHO
BUDOU ODOLÁVAT ČERNÍ NEPŘÁTELÉ
CO MISTR ZPITÉHO HŘÍCHU NESTAVÍ MILOSTNĚ
VRAŽDÍ TAM CHLAPCI
MECHANIČTÍ NEPŘÁTELÉ TĚŽKO ZPŮSOBÍ
STEJNÍ PAVOUCI BUDOU VYVOLÁVAT NEJVÍCE
JE ZDRCEN ANDĚL, KTERÝ ZPŮSOBÍ
STŘÍLELI SE STEJNÍ NEPŘÁTELÉ BIČ MILOVAL USTAVIČNĚ
DNES PŮSOBÍ MISTR, KTERÝ ROMANTICKY ROZNĚCUJE
PROBODL CHARAKTER HLAS PRACHU ZPITÉHO
JAK ZMIZELI EPILEPTIČTÍ PTÁCI
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4.2. Ukázka II
ANDĚL STOLU ZPITÉHO NEVÍ JIŽ
NEMILUJE
EROTICKY NEMILUJE
BIČ POLODRAHOKAMU EROTICKÉHO PRÁVĚ PŘIPOMÍNÁ
A BIČ SMYSLU PŮLNOČNÍHO SE ROZNĚCUJE
BIČ SE VÁBÍ TĚŽKO A NEMILUJE SE
ZDĚŠENĚ ČTE MILENEC
MILENEC EROTICKÉHO STOLU NOVÉHO SNAD NETUŠÍ
BUDOU ZABÍJET PRAVÍ CHLAPCI
VRAŽDÍ SNAD EPILEPTIČTÍ MECHANIČTÍ PTÁCI
VRAŽDÍ TAM CHLAPCI
BUDOU ZABÍJET PRAVÍ CHLAPCI
LOVCI PLÁČÍ NEJVÍCE
PRÁVĚ PLÁČÍ MECHANIČTÍ STEJNÍ NEPŘÁTELÉ
STŘÍLELI NEJVÍCE NEJBLIŽŠÍ NEPŘÁTELÉ
VAROVAL HLAS JEDNOHO SMYSLU NOVÉHO
JE ZDRCEN ANDĚL, KTERÝ ZPŮSOBÍ
ČAS EROTICKÉHO ROZKVETLÉHO ROZKVETLÉHO
VLAŠSKÉHO POLODRAHOKAMU SE
MALUJE MARNĚ
PLYNE MARNĚ CHLÉB
BIČ SE VÁBÍ TĚŽKO
NEMILUJE SE
PROKŘEHLÍ HLUPÁCI MILOSTNĚ TANCUJÍ
CO ROMANTICKY VIDÍ RŮŽOVÝ MISTR
VZTYČIL BIČ ROZKVETLÉHO EROTICKÉHO ROZMARU
ROZKVETLÉHO
A BIČ SMYSLU PŮLNOČNÍHO SE ROZNĚCUJE
NELÍTOSTNĚ NEPROKLÍNÁ
ANDĚL, KTERÝ VRAŽDÍ OBLÁČEK ROZMARU, ROZNĚCUJE
JEDNÍM ZPŮSOBEM
ZVLÁŠTNÍM

PŘIPOMÍNÁ
HLAS, KTERÝ HLEDALI USTAVIČNĚ, ZDĚŠENĚ NEMLČÍ
JE OVLÁDÁN HLAS AFRICKÉHO OSUDU
HLAS, KTERÝ KUPOVÁVAL DŘÍVE,
POZNAL
CIZOKRAJNÍ STEJNÍ LOVCI UMÍRAJÍ
VRAŽDÍ
NEBUDE ODOLÁVAT ÚZKÝ DŮM
DŮM SALÓNU VAROVAL
ALE HLAS HŘÍCHU AFRICKÉHO NEPROKLÍNÁ DOBŘE
MILOVAL LEHKÝ SVĚT VZORU PYŠNÝ ANDĚL
BIC EROTICKÉHO VLAŠSKÉHO PŮLNOČNÍHO HŘÍCHU
NOVÉHO VZTYČIL NEJVÍCE
TANCUJÍ ROZVRAT HŘÍCHU EPILEPTIČTÍ CHLAPCI
JE ZDRCEN ANDĚL, KTERÝ ZPŮSOBÍ
ČAS SE ZPOZOROVAL SNAD
BUDE VIDĚT MILENEC NOVÉHO POLODRAHOKAMU
ANDĚL HŘÍCHU NOVÉHO ASI OBRACÍ
PŘIPOMÍNÁ OSOBITÝM ZPŮSOBEM SVATÝM MILENEC
JE ZAHALEN ČAS VLAŠSKÉHO HŘÍCHU VLAŠSKÉHO
BUDE VIDĚT
JAK MILENEC AFRICKÉHO ZPITÉHO PŮLNOČNÍHO ROKU
ROZKVETLÉHO SE PŘIPOMÍNÁ
MILOSTNĚ
ASI OBRACÍ ŠŤASTNÝ ČAS
NEVÍ SE

Ladislav Nebeský – Sbližování vět v plošné binární poezii
Někdy v roce 1963 jsem se poprvé dočetl o experimentální poezii, což mě zaujalo. Ve svých nedávných Vzpomínkách na léta šedesátá jsem se pokusil
vyprávět o tom, jak mě můj počáteční zájem o experimentální poezii dovedl až k členství v neformální
skupině autorů, která se této poezii věnovala; jejími nejvýraznějšími osobnostmi byly Jiří Kolář a Josef Hiršal.
Ve svých Vzpomínkách jsem také popsal cestu, která
mě v prosinci 1965 dovedla k objevu binární poezie; té
jsem se potom (jako autonomnímu druhu poezie experimentální) věnoval několik let.
Východiskem binární básně je zakódování písmen
(ve slovech v básni použitých) řetězy složenými z prvků O a I. Ve své knížce Vrstvy, v jejíž druhé kapitole
o binární poezii píši, jsem binární báseň přirovnal k jakési maškarádě slov, kterým autor nasazuje binární
masky. (Binárních básní z let šedesátých se asi mnoho
nezachovalo; mohu však např. odkázat k útlé knížce
osm binárních básní a k třem básním v knize Vrh kostek na s. 103 – 105).
Když jsem se po dlouhé přestávce k experimentální poezii vrátil, na svou binární poezii jsem nenavázal.
Až náhlý nápad v posledních hodinách roku 2009, mě
přivedl k poznání, že binární básně lze vytvářet i zcela jinak. Od té doby dřívější binární básně nazývám
lineárními binárními básněmi, ty nové plošnými binárními básněmi.

Mých prvních patnáct plošných binárních básní tvoří poslední kapitolu Vrstev. Náplní dalších dvou mých
knížek byla také plošná binární poezie. Zatímco první z nich, Obrazce slov, je jakýmsi širokým průzkumem
možností tohoto druhu poezie, druhá z nich, Obrazy ke
čtení, se soustřeďuje na jednu z jejích forem; u této formy dosud zůstávám. V této stati bude pět plošných binárních básní představeno.
Základní (stavební) části těchto básní jsou čtvercové matice složené z prvků □ a ■; na obvodu matice je
nápis složený pouze z malých písmen (ch se zde považuje za dvě písmena); písmena jsou kódována řetězy z uvedených prvků. Písmeno, které se nachází nad
nebo pod maticí, je kódováno sloupcem v matici; písmeno, které se nachází vlevo nebo vpravo od matice,
je kódováno řádkem v matici.
Plošnou binární báseň tvoří alespoň jedna základní část. Každá z prvních čtyř básní, které zde budou
představeny, je složena ze dvou základních částí. Pátá
báseň bude mít složitější strukturu; bude tvořena čtyřmi dvojicemi základních částí.
V každé základní části platí „tvrdé pravidlo“: stejná
písmena jsou kódována stejně a různá písmena jsou
kódována různě. V nápisu na obvodu základní části
jsou také kódovány některé mezery mezi slovy. Pro ně
platí toto: je-li mezera kódována, její kód se musí lišit od
kódu všech písmen nápisu. Některé mezery mezi slovy
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nápisu kódovány nejsou; každá z nekódovaných mezer je nahrazena přechodem na jinou stranu matice ve
směru hodinových ručiček.
Velmi důležité je „pravidlo autonomie“: kódování písmen v různých základních částech téže básně je navzájem nezávislé.
(Pevně doufám, že prohlídka šestnácti základních
stavebních částí, které zde budou představeny, může
případnou mezeru v mém výkladu nahradit.)
Základní stavební část básně má dvě komponenty: jazykovou a vizuální. Jeho jazykovou komponentou
je nápis na obvodu matice, jeho vizuální komponen-

tou je obraz, který kódováním nápisu vznikl. Je zřejmé, že ze stejně znějícího a stejně umístěného nápisu
by mohlo vzniknout ohromné množství různých obrazů. Na dvojice obrazů, které v básni sousedí, se vztahuje toto „měkké pravidlo“: obsahují-li obrazy podobné
rysy, lze obsahy vět, z nichž obrazy vznikly, považovat za
bližší, než by ze znění vět vyplývalo. Podobné, ne však
takto obecné pravidlo bylo už využito v mém textu Sbližování protichůdných vět. I v něm šlo o dvojice protichůdných vět, jejichž obrazy si také byly do určité míry
podobné. Následudující čtveřice dalších párů protichůdných vět navazuji na šestici v mém předchozím textu.
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Podobnou grotesknost, kterou bylo možné v každé ze čtyř dvojic pozorovat, nalezneme i v následující
plošné binární básni, jejíž forma i obsah jsou už poně-

kud složitější. Jde v ní o usuzování ve čtyřech krocích.
Avšak místo toho, aby usuzování mířilo vpřed, čtyřmi
kroky se vrácí na začátek.
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Text, který právě skončil, je jakýmsi svébytným prostředím. Každá věta, která se v něm stala předmětem
pozorování, se kódováním jejích písmen změnila v černobílý obraz; ten je větou orámován. A protože rysy

sousedících obrazů jsou podobné, obsahy vět, z nichž
obrazy vznikly, považuji v souladu s měkkým pravidlem
za blízké.

Citace
1. Vrh kostek /česká experimentální poezie/. Editoři Josef Hiršal a Bohumila Grögerová. TORST, Praha 1993.
2. L. Nebeský: osm binárních básní (1968). Editio nova, šestý svazek, rediguje Jiří Valoch, vydává Pavel Rudolf, Brno 1996.
3. L. Nebeský: Vrstvy (dybbuk, Praha 2010).
4. L. Nebeský: Obrazce slov (dybbuk, Praha 2011).
5. L. Nebeský: Obrazy ke čtení (dybbuk, Praha 2012).
6. L. Nebeský: Vzpomínky na léta šedesátá. Kulturně-literární revue Pandora, 24-25/prosinec 2012, s. 27-36.
7. L. Nebeský: Sbližování protichůdných vět. Kulturně-literární revue Pandora (v tisku).

40

Jukka M. Toivanen, Hannu Toivonen, Alessandro Valitutti a Oskar Gross ---------------->
Úvod
Strojová poezie představuje podnětnou výzkumnou
podoblast informatiky na rozhraní komputační lingvistiky a umělé inteligence. Jelikož je poezie jedním
z nejexpresivnějších způsobů využívání verbálního jazyka, je počítačové generování textů, které lze hodnotit
jako dobré básně, velmi obtížné. Na rozdíl od jiných
typů textu přispívá k expresivitě a estetické hodnotě
básní jak obsah, tak i forma. Do jaké míry jsou však
tyto dva aspekty v poezii navzájem propojeny, zůstává
otázkou (Kell 1965).
V tomto článku se zabýváme problematikou gene
rování obsahu a formy s využitím korpusových metod
(corpus-based approach). Představujeme zde generátor básní, který obsah i formu vytváří pomocí dat ze
dvou samostatných korpusů při minimální manuální
specifikaci jazykových nebo sémantických informací.
K automatickému získávání znalostí o světě, jež
jsou pro vytváření obsahu básní nezbytné, využíváme
metodu vytěžování textu z podkladového korpusu.
Budujeme síť slovních asociací, která se zakládá na
souvýskytech slov v korpusu a následně s její pomocí
v průběhu generování básní řídíme jejich tematickou
i sémantickou koherenci.
Řadu problémů spojených s formou, zvláště pak
s gramatikou, řešíme s pomocí gramatického korpusu.
Namísto explicitního, generativního popisu gramatiky vy-

bíráme z gramatického korpusu náhodné výskyty reálného jazykového úzu a kopírujeme jejich gramatickou
strukturu do generovaných básní, a to tak, že většinu
slov ve vzorovém textu nahrazujeme takovými, jež se
v síti slovních asociací vztahují k zadanému tématu.
V současné době se soustředíme na testování
těchto korpusových principů a na to, zda lze s jejich pomocí vytvářet kvalitní originální básně na vybrané téma. Prozatím ponecháváme stranou rým,
rytmus a další fonetické vlastnosti formy, tyto prvky
však budou zohledněny v budoucnu spolu s využitím
sofistikovanějších metod řízení obsahu.
Výsledkem tohoto korpusového přístupu je, že ge
nerátor poezie získává vstupní data z podkladového
a gramatického korpusu a z tématu básně. V mo
delovém případě určuje téma básně sám uživatel,
ale gramatickému korpusu je zároveň umožněno
ovlivňovat obsah. Výběr formy lze ovlivnit nepřímo
prostřednictvím volby oněch dvou korpusů. Jediný
prvek v celém systému, který přímo závisí na konkrét
ním jazyce, je standardní modul pro morfologickou
analýzu a syntézu.
Současná verze našeho generátoru poezie funguje
na finštině. Její bohatá morfologie dodává současné
podobě generátoru další typický rys. Domníváme se
však, že tento flexibilní korpusový systém nám umožní
realizovat naše nápady i na dalších jazycích a vyvíjet ap-
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likace, které se budou schopny přizpůsobovat novým
stylům i obsahům. Jednou z takových aplikací by mohl
být zpravodajský server, kde by byla umístěna báseň
dne automaticky generovaná na základě nejnovějších
zpráv, která by mohla dát čtenářům na aktuální události nový pohled
Po krátkém přehledu souvisejícího výzkumu v další
části popíšeme tento korpusový přístup podrobněji.
Poté uvedeme několik příkladů vygenerovaných finských básní i s jejich přibližnými anglickými1 překlady.
Připojujeme též povzbudivé výsledky hodnocení ge
nerovaných básní, které vzešly z odpovědí dvaceti
respondentů. Na závěr věnujeme prostor diskuzi nad
navrhovaným přístupem a našimi budoucími plány
v této oblasti.
Přehled výzkumu
Komplikovanost tvůrčího užívání jazyka představuje
pro generování poezie skutečnou výzvu. I přesto však
bylo za tímto účelem vyvinuto hned několik výzkumných systémů (Manurung, Ritchie, a Thompson 2000;
Gervás 2001; Manurung 2003; Diaz-Agudo, Gervás
a González-Calero 2002; Wong a Chun 2008; Netzer
et al. 2009). Tyto systémy se značně liší v přístupech
a často využívají nejrůznější kombinace komputačních
1
Přibližný český překlad O. Hanuse naleznete v příslušné
poznámce pod čarou.

a statistických metod, aby uspokojivě vyřešily problémy jazykové složitosti a kreativity. Nejmodernější
poznatky v oblasti lexikální substituce, ačkoli ne
v kontextu poezie, shrnuje např. Guerini et al. (2011).
Níže uvádíme hodnocení několika reprezentativních
systémů na generování poezie.
Systém ASPERA (Gervás 2001) využívá metodu
případového usuzování. Generuje básně z daného
vstupního textu tak, že skládá veršové fragmenty pocházející z případové databáze již existujících básní.
V této systémové databázi je každý fragment básně
anotován prozaickým řetězcem, který vyjadřuje jeho
význam. Tento řetězec je poté využit jako vyhledávací
klíč pro každý fragment. V konečné fázi systém kombinuje fragmenty pomocí dalších metrických pravidel.
Oproti tomu naši „případovou databázi“ představuje
prostý textový korpus bez anotace. Naše metoda
navíc dokáže využívat interakce dvou samostatných
korpusů pro obsah a formu.
Manurung et al. (2000) ve svém projektu využívá rozsáhlých poznatků o jazyce
(v oblasti sémantiky i gramatiky) ke generování metricky
omezených básní na zadané téma prostřednictvím
gramatikou řízených vyjádření. Tento přístup vyžaduje
přísná formální pravidla pro syntax, sémantiku i fo
netiku a obsah je zde neoddělitelně spjat s formou.
Tím se tento přístup výrazně liší od našeho. Systém
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GRIOT (Harrell 2005) zase dokáže vytvářet narativní básně na zadané téma. Je založen na teorii pojmového míšení (conceptual blending, Fauconnier and
Turner 2002), odkud přebírá algoritmus založený na algebraické sémantice. Tento přístup konkrétně využívá
„interakci založenou na sémantice“. Zmíněný systém
tak umožňuje uživateli ovlivňovat komputační narativ
a vytvářet nové významy.
Výše zmíněné systémy mají poměrně složitou strukturu zahrnující mnoho vzájemně propojených prvků.
Ke generování poezie se však využívají i jednodušší
metody. Časté jsou zejména Markovovy řetězce
(n-gramy), které představují jasný a jednoduchý
způsob, jak modelovat syntaktické a sémantické rysy
jazyka (Langkilde – Knight 1998). Tyto rysy však mají
ze své podstaty lokální povahu, a proto výsledkem
standardní aplikace Markovových řetězců často bývají
nepříliš zdařilé větné a básnické struktury. Navíc forma a obsah jsou zde extrahovány z jediného korpusu
a nelze je od sebe snadno oddělit.
Metodologie
Nyní blíže představíme vlastní přístup ke generování
poezie. Základní postup je ten, že si uživatel nejprve
zvolí téma, načež se navrhovaná metoda snaží přinést
výstup v podobě originální a nebanální básně v gra
maticky správné formě a s koherentním obsahem, jenž
se váže k danému tématu.

Základním principem metody je omezení explicitních
specifikací na minimum a využití stávajících korpusů
k tomu, aby se snížila míra lidského úsilí při modelování
gramatiky a sémantiky. Dále se snažíme o to, aby byly
naše metody co nejméně závislé na konkrétním jazyce.
Generátor poezie vychází z následujících principů.
1.
Obsah: Témata a sémantickou soudržnost
generované poezie zajišťuje jednoduchá síť slovních
asociací. Tato síť je automaticky vytvořena z tzv. podkladového korpusu, velké databáze textů, která slouží
jako zdroj obecných znalostí. Přesněji řečeno, sémantická spřízněnost slovních dvojic je založena na frekvenci jejich souvýskytů v korpusu. V případě experimentů
zveřejněných v tomto článku tvořila podkladový korpus
finská Wikipedia.
2.
Forma (gramatická): Gramatika včetně syntaxe a morfologie generovaných básní je získávána na
základě konkrétních případů z gramatického korpusu.
Namísto toho, abychom explicitně formulovali generativní gramatiku cílového jazyka, kopírujeme konkrétní
úryvky existujících vět či básní, ale zaměňujeme jejich
obsah. V našich experimentech tvoří většinu korpusu
starší finská poezie.
3.
Forma (fonetická): Rytmus, rým a další fo
netické rysy lze v zásadě kontrolovat nahrazováním
slov v původním textu slovy novými. Tato část výzkumu dosud nebyla realizována, avšak do budoucna s ní
počítáme.
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Současnou podobu procesu generování poezie lze
nyní popsat následovně:
•
Nejprve je zadáno (či náhodně zvoleno) téma
nové básně. Toto téma má formu jednoslovného výrazu.
•
Ostatní slova související s tématem jsou extrahována z podkladového grafu (viz níže).
•
Z gramatického korpusu je náhodně vybrán
úryvek textu o požadované délce.
•
Slova v textu jsou morfologicky analyzována z hlediska svého slovního druhu, čísla, pádu,
slovesného času, klitik apod.
•
Slova v textu jsou jedno po druhém individuálně
nahrazována slovy, která souvisejí se zadaným tématem. Náhradní slova jsou převedena do podobného
morfologického tvaru jako slova původní. Pokud se
však nenajde žádné slovo související s tématem, které
by bylo možné převést do odpovídajícího morfologic
kého tvaru, původní slovo zůstává beze změny.
•
Poté, co jsou tomuto procesu podrobena
všechna slova, změří se míra novosti básně procentním
podílem nahrazených slov. Pokud je báseň shledána
dostatečně originální, představuje konečný výstup.
V opačném případě se proces opakuje s jiným úryvkem
textu.
V případě experimentů uvedených v tomto článku platil požadavek, aby byla nahrazena alespoň polovina slov

v textu. Toto množství se jeví jako dostačující, aby čtenáři
považovali nové téma za sémantické jádro básně.
V následujícím oddíle podrobněji popíšeme proces
vytváření podkladového grafu a použité morfologické
nástroje.
Podkladový graf
Podkladovým graf je síť významových asociací mezi
slovy na úrovni obecných znalostí. Tyto asociace jsou
získány z textového korpusu a vychází z pozorování,
že (častý) souvýskyt slov naznačuje jejich sémantickou
spřízněnost (Miller 1995).
Podkladový graf je sestaven z daného podkladového
korpusu s využitím testu log-likelihood ratio (LLR). Test
LLR, jak je uplatňován zde pro měření asociací mezi
slovy, je založen na multinomickém modelu slovních
souvýskytů (viz např. Dunning 1993). Multinomický
model pro daný pár slov {x,y} má čtyři parametry: p11,
p12, p21,p 22, které odpovídají pravděpodobnosti jejich souvýskytu podle kontingenční tabulky níže:

Zde p(x; C) a p(y; C) jsou marginální pravděpodobnosti
slova x nebo slova y vyskytujícího se ve větě v korpusu C.
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Test je založen na pravděpodobnostech dvou takovýchto multinomických modelů: nulového a alternativního. Parametry pro oba modely vycházejí z relativních frekvencí v korpusu C. Rozdíl spočívá v tom,
že nulový model předpokládá nezávislost slov x a y
(tj. přiřazením p11 = p(x; C)p(y; C) atd.), zatímco alternativní model počítá s maximální pravděpodobností
a přiřazuje všechny čtyři parametry (tj. obecně p11 ≠
p(x; C)p(y; C)).
Test LLR je poté definován takto

kde kij je počet souvýskytů. Můžeme na něj nahlížet
jako na ukazatel, do jaké míry se pozorovaná společná
distribuce slov x a y liší od jejich distribuce podle nulové
hypotézy nezávislosti, jinými slovy, jak silná je asociace
mezi nimi. Je možné použít i složitější modely, jako je
LSA, pLSA nebo LDA.
Konečně, hrany v podkladovém grafu jsou navrženy
tak, aby propojily jakákoli dvě slova x, y, která mají
LLR(x, y) vyšší než empiricky stanovený limit. Abychom
nalezli slova, která jsou pravděpodobně sémanticky
spřízněna se zadaným tématem, extrahujeme z podkladového grafunejbližší sousedy (tj. slova souvise-

jící se slovem-tématem). Pokud získaný soubor není
dostatečně velký (deset a více slov pro experimenty
v tomto článku), přidáváme náhodně vybrané druhé
nejbližší sousedy (tj. slova související s kterýmkoli
z nejbližších sousedů).
V budoucnu plánujeme využít váhy hran pro řízený
výběr náhradních slov a využít složitější algoritmy pro
podkladový graf k identifikaci a výběru slov.
Morfologická analýza a syntéza
Morfologická analýza je pro morfologicky bohaté jazyky, jako je finština nebo maďarština, zcela nezbytná.
V těchto jazycích se většina syntaktických a sémantických informací realizuje prostřednictvím morfémů
připojených ke kořeni slova. Kupříkladu finské slovo
„juoksentelisinkohan“ (I wonder if I would run around2)
je vytvořeno z kořenového slova „juosta“ (běžet).
Morfologická analýza tak poskytuje cenné informace
o syntaxi a do jisté míry i o sémantice. Náš současný
systém využívá pro morfologickou analýzu a syntézu
nástroj Omorfi3, morfologický analyzátor a generátor
pro finštinu založený na teorii konečného stavového
automatu (Lindén, Silfverberg a Pirinen 2009).
S pomocí Omorfi proto můžeme generovat náhradní
slova, která mají podobný morfologický tvar jako slo2

Zdalipak bych pobíhal

3

URL: http://gna.org/projects/omorfi
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va původní. Například předpokládejme, že tématem
básně má být „stárnutí“ a chceme nahradit výraz „juoksentelisinkohan“ slovem s výrazem „muistaa“ (vzpo
mínat). Omorfi dokáže vygenerovat „muistelisinkohan“
(I wonder if I would think back4) jako morfologicky obdobné slovo.
Příklady
Následuje několik příkladů básní vygenerovaných
za pomoci současného systému, vč. původních
textů, které těmto básním poskytly výchozí strukturu.
Uvádíme i jejich volné překlady do angličtiny5, ačkoli si
uvědomujeme, že estetika básně se v překladu může
proměnit. Nahrazená slova jsou v kurzívě.
Prvním příkladem je báseň vygenerovaná na téma
„(dětská) hra“. Nejprve uvádíme finskou báseň, která
posloužila jako šablona, poté novou báseň a nakonec
anglické překlady obojího.

4

Zdalipak bych vzpomínal

5

Autorem orientačních překladů básní do češtiny je
Ondřej Hanus.

kuinka hän leikki kerran
suuressa vihreässä //
puistossa
ihanien puiden alla.
Hän oli katsellut huvikseen,
kuinka hänen hymynsä
putosi kukkina maahan,
Kuinka hän leikki silloin
uskaliaassa, uskaliaassa //
kuiskeessa
vaaleiden puiden alla.
Hän oli kuullut huvikseen,
kuinka hänen kuiskeensa
kanteli helkkeinä tuuloseen.
(Původní báseň napsal Uuno Kailas: Satu meistä kaikista, 1925)

how she played once
in a big green park
under the lovely trees.
She had watched for fun
how her smile.
falled down as flowers,6

6 jak si kdysi hrála ve velkém zeleném parku
pod těmi krásnými stromy.
Pro zábavu sledovala
jak její úsměv
popadal jako květiny.
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How she played then
in a daring, daring whispering
under the pale trees.
She had heard for fun
how her whispering
drifted as jingle to the wind.7

Tématem další básně je „ruka“. Opět uvádíme i text,
který posloužil jako šablona básně.
Alakuloisessa metsässä
Hämärässä metsässä ovat kukat niin kalpeita
Varjossa lepää sairas jumala
Vaaleassa kourassa
sopusuhtaisessa kourassa ovat nuput niin kalpeita
kuvassasi lepää lapsikulta jumala.
(Původní báseň napsala Edith Södergran: Metsän hämärä, 1929)

In a gloomy forest
In a dim forest flowers are so pale
In the shadow lies a sick god8
In a pale fist
in a well-balanced fist, the buds are so pale
in your image lies a dear child god. In a gloomy forest9

Posledním příkladem je báseň, jejímž námětem je „sníh“.
Aallot kulki tuulten teitä,
aurinko ajan latua,
hiljaa hiihti päivät pitkät,
hiljaa hiipi pitkät yöt päivä kutoi kuiden työt,
Elot sai karkelojen teitä
lumi ajan kotia,					
hiljaa soi kodit autiot,				
hiljaa sai armaat karkelot –			
laiho sai lumien riemut.
(Původní báseň napsal Eino Leino: Alkusointu, 1896.)

7 Jak si tehdy hrála
v smělém, smělém šepotu
pod těmi bledými stromy.
Pro zábavu zaslechla
jak její šepot
odvál jak cinkot do větru.

8

V temném lese
v šerém lese květiny jsou tak bledé
Ve stínu spočívá chorý bůh

9

V bledé dlani
ve vyvážené dlani pupeny jsou tak bledé
v tvém obrazu spočívá milovaný dětský bůh
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Waves fared the wind’s ways,
sun the track of time,
slowly skied for long days,
slowly crept for long nights day wove the deeds of moons10
Lives got the frolic ways,
snow the home of time,
softly chimed abandoned homes,
softly got frolics beloved –
ripening crop got the snows’ joys.11

Na základě subjektivního posouzení vykazují gene
rované básně poměrně široké spektrum gramatic
kých struktur a z gramatického hlediska jsou dobře
utvořeny. Obsahovou soudržnost lze také považovat
za poměrně vysokou. Nicméně kvalita generované
poezie kolísá. Následující oddíl shrnuje výsledky objektivního hodnocení.
10

Vlny kráčí cestou vichru, slunce stopou času,
zvolna stoupá k dlouhým dnům
zvolna klesá k dlouhým nocím –
den spřádá činy měsíce.

11

Život kráčí cestou veselí,
sníh domovem času,
zlehka zvoní pusté domy,
zlehka jsou milí veselí,
zrající sklizeň má radost sněhů.

Hodnocení
Hodnotit tvůrčí jazyk není jednoduché. Mezi dřívější
návrhy, jak posuzovat kvalitu automaticky gene
rované poezie, patřil např. Turingův test nebo přijetí
k publikaci v renomovaném časopise. Ovšem vzhle
dem k tomu, že cílovým publikem poezie jsou lidé, je
nejpragmatičtějším způsobem evaluace počítačové
poezie empirické hodnocení s využitím respondentů.
V mnoha studiích o počítačové poezii bývá psaná
i generovaná poezie hodnocena z hlediska estetické
hodnoty a gramatičnosti.
V této studii jsme nechali poezii hodnotit skupinou
dvaceti náhodně vybraných respondentů (především
univerzitních studentů). Každý respondent nezávisle
ohodnotil soubor dvaadvaceti básní, z nichž polovina
byla vybrána z gramatického korpusu a druhá polovina byly počítačem generované básně, v nichž došlo
k záměně alespoň poloviny slov. Básně byly seřazeny
náhodně a respondenti nebyli předem explicitně informováni o tom, že některé z básní byly vygenerovány
počítačem.
Každý respondent hodnotil každý text (báseň) zvlášť.
První otázkou, na niž měl každý odpovědět, bylo,
zda respondent považuje předložený úryvek textu za
báseň, nebo ne, s možností odpovědi pouze ano/
ne. Potom byl každý text hodnocen kvalitativně na
základě šesti otázek: (1) Jak typický je daný text pro
žánr básně? (2) Jak je srozumitelný? (3) Jak kvalitní je
po jazykové stránce? (4) Vyvolává text mentální ob-
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razy? (5) Vzbuzuje text emoce? (6) Jak se respondentovi text líbí? Na tyto otázky bylo možné odpovědět
na škále od 1 (rozhodně ne) do 5 (rozhodně ano). (Zajímavou otázku, jak počet zaměněných slov ovlivňuje
subjektivní vnímání tématu, originality a kvality básně,
ponecháváme pro budoucí výzkum.)
Výsledky hodnocení zprůměrované podle počtu
respondentů a básní jsou vidět na obr. 1 a 2.
Básně napsané člověkem byly považovány za básně
v 90,4 % případů a počítačem generované básně v 81,5
% případů (Obr. 1). Intervaly zahrnující 66,7 % básní ukazují, že psaná poezie vykazuje větší rozptyl než poezie
generovaná. Celkově jde o slibné výsledky; rozdíl mezi
psanou a generovanou poezií je statisticky signifikantní
(hodnota p naměřená Wilcoxonovým testem je 0,02).

Obr. 1: Relativní frekvence textů (generované a psané
poezie) subjektivně považovaných za básně, průměr
všech respondentů. Vousy grafu ukazují interval 66,7 %

básní vyskytujících se v okolí mediánu. Body označují
odlehlé hodnoty, nejlepší a nejhorší básně v obou skupinách.

Obr. 2: Subjektivní hodnocení generované a psané
poezie podle šesti kritérií: (1) typičnost textu pro žánr
básně, (2) srozumitelnost, (3) kvalita jazyka, (4) mentální obrazy, (5) emoce a (6) jak se líbila (viz podrobnosti v článku). Výsledky jsou zprůměrovány na základě
všech respondentů a básní. Vousy označují jednu
směrodatnou odchylku pod a nad průměrem.
Hodnocené vlastnosti vykazují společný vzorec
(Obr. 2): Průměrný rozdíl mezi psanou a generovanou
poezií není velký a v mnoha případech vidíme značný
překryv v hodnocení, který značí, že mnoho (nejlepších)
generovaných básní bylo vnímáno stejně dobře jako
(nejhorší) psané. Statisticky jsou však hodnoty vysoce
signifikantní (všechny hodnoty p > 0,001). Největší roz
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díl v kvalitě jsme zaznamenali u srozumitelnosti (otázka
2). Jazyk byl však překvapivě považován za relativně
kvalitní (otázka 3). Zajímavé také je, že některé gene
rované básně byly hodnoceny jako poměrně netypické,
ale kvalita jejich jazyka a jejich líbivost byla posuzována
jako relativně vysoká.
K diskuzi
Navrhli jsme flexibilní systém generování poezie, který
je potenciálně schopen produkovat poezii v široké
škále témat a stylů. Této flexibility je dosaženo automatizací procesů získávání a aplikování znalostí o světě
a gramatických informací. Použili jsme dva různé kor
pusy: podkladový korpus pro vytěžování lexikálních
asociací a gramatický korpus pro vyhledávání grama
tických a strukturních vzorců, jež tvoří základ nových
básní. Systém zatím funguje na finštině, morfologicky
bohatém jazyce. Provedli jsme rovněž předběžné
hodnocení generované poezie, které přineslo slibné
výsledky.
Lze možná namítnout, zda současný přístup
skutečně odráží tvůrčí chování a zda je systém schopen produkovat poezii, která je zajímavá a originální,
když využívá již napsaný text jako podklad pro novou poezii. Zaprvé, generované básně jsou obvykle
velmi odlišné od původních textů (jde o náš subjektivní pohled, objektivní hodnocení proběhne v budoucnu). Zadruhé, některé z generovaných textů byly

vyhodnoceny jako poměrně netypické, ačkoli je res
pondenti stále považovali za básně. Obliba a kvalita
jazyka těchto básní byly přitom posuzovány relativně
vysoko. Na základě těchto zjištění se domníváme, že
přinejmenším část výstupů může být považována za
tvůrčí. Tudíž můžeme o systému říci, že automaticky
využívá jazykových konvencí a již existující psané poezie
a produkuje originální a dostatečně kvalitní básně.
Naším cílem je vyvinout metody, které budou s mini
málním úsilím aplikovatelné na další jazyky. V našem
současném systému patří mezi jazykově nejspecifičtější
složky jednoznačně morfologická analýza a syntéza.
Dají se však poměrně snadno izolovat a v zásadě na
hradit obdobnými nástroji pro jiný jazyk. Problematická
by však mohla být snaha o uplatnění předkládaného
přístupu u některého z izolačních jazyků (tj. s nízkým poměrem morfémů na slovo), jako je angličtina.
V aglutinačních jazycích (s vyšším podílem morfémů na
slovo), jako je finština, se široké spektrum gramatic
kých vztahů realizuje prostřednictvím afixů a slovosled
je obvykle poměrně volný. V současnosti uvažujeme
o zavedení tohoto systému pro další jazyky, abychom
ověřili a otestovali principy, které je možné přenést na
některé další jazyky.
Doposud jsme nezohledňovali rytmus, rým, aliteraci ani jiné fonetické aspekty. Za tímto účelem máme
v plánu při lexikální substituci využít metody programování s omezujícími podmínkami. Současně však
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pochybujeme o tom, že v praxi bude tato metoda vždy
úspěšná, jelikož prostor pro vhodné kandidáty může
být značně omezen gramatikou i sémantikou. Další
zajímavou technickou myšlenkou je využití jazykových
modelů založených na n-gramech ke komputačnímu
vyhodnocení koherence vygenerovaných básní.
Považujeme zde popsaný přístup za spolehlivý
stavební kámen pro budoucí sofistikovanější systémy generování básní. Další kroky, které hodláme

podniknout, zahrnují kromě důrazu na fonetické aspekty zejména úsilí o kontrolu emocí, které poezie
vykazuje a vyvolává. Rovněž nás bude zajímat tvorba
počítačových aplikací pro adaptivní či okamžitou poezii
(instant poetry).
Přeložila Lucie Chlumská
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FINSKÉ BÁSNĚ
v překladu Jitky Hanušové (-jh-) a volně prostřednictvím služby
Google Translate (-gt-)
Theme uni, korpus = vanha suomalainen runous:
Téma „sen“, korpus = stará finská poezie
Jos kuin mua kohtalot vainoo
me koemme kylästä kylähän näin
ohi esteiden unien syleileväin
ja keskellä esteen usvan
sävel huokaileva on olon.
Jako když mne úděly stíhají
takto protloukáme se ode vsi ke vsi
přes překážky sny objímající
a uprostřed mlhy těch nesnází
tón kvílející jest bytí.
(-jh-)
Pokud jdou osudy po mě,
jdeme se projít do vesnice,
kolem překážek a spoutaného světa snů
a bariéry uprostřed mlhy.
Povzdech je klíčový pro přítomnost.
(-gt-)

Theme tunnelma, korpus = vanha suomalainen runous:
téma „nálada“, korpus = stará finská poezie
Ja on kuin tunnelma kylmä ois
ja olossa elämän ilo
ja on kuin ilon olla vois
silloin usvakin kentiesi
ja olo tuntis tunnelmaa
A je jako by nálada chladná byla
a v bytí radost života
a je jako by radost býti mohla
pak i mlha třebas
a bytí by náladu pocítilo
(-jh-)
A atmosféra je studená jako Ois,
Olossa a radost v životě.
A je to radost z toho, že jste.
Možná když Usvakin
pozná obývací atmosféru...
(-gt-)
minä-runoutta
já-poezie
Minä olen eläissäni huomannut sen monessa ihmisessä
Minä näen sen oven raosta ja kuulen äidin toruvan
Minä elän nyt jo aivan toisten armoilla
Minä tahtoisin kernaasti tehdä pari kysymystä teille
minä halveksin Franskaa
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Já za žití svého všiml jsem si toho u lidí mnohých
Já vidím to dírou dveří a slyším matku spílající
Já žiji teď již docela na milost ostatním
Já bych velmi rád pár dotazů položil vám
Já pohrdám franštinou
(-jh-)

Budeme přinášet to, co Yhtehen.
Takže to přinášej – agilní a krásné!
Co víš o světě snů, Keijuset?
Sníme, že žijeme v našich silách.
Ach, zemřít jako motýl!
(-gt-)

Já jsem v životě zjistil, že u mnoha lidí...
Já vidím a slyším dveře k matce přes mezery...
Já bydlím nyní zcela na milost a nemilost ostatních...
Já bych rád zhotovil pro vás pár otázek...
Nesnáším Francka!
(-gt-)

minä-runoutta:
já-poezie

Theme uneksia, korpus = vanha suom.:
téma „snít“, korpus = stará finská poezie

Minä olen kyllä poiminut suuhuni myöskin
Minä tuon sinulle kaikki
Minä pakenen sittenkin
Minä kadehdin heitä kaikkia
Minä tiedän

Me tuomme mikä se yhtehen
siis tuonut on ketterät ja ihanat
mitä tietävät keijuset unien
me uneksimme voimamme elämme sen
ja kuolemme niinkuin perhoset

Já vskutku sbíral jsem do úst též
Já přinesu ti vše
Já uteču přece jen
Já závidím jim všem
Já vím
(-jh-)

Přinášíme, co se k sobě
přineslo již, čilí a nádherní,
co vědí víly snů,
sníme svou sílu, žijeme ji
a zmíráme jako motýli.
(-jh-)

Opravdu jsem se také zvedl.
Já vám do pusy přinesu vše.
Letím po tom všem.
Závidím jim vše.
Vím, že...
(-gt-)
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ANGLICKÉ BÁSNĚ
v překladu Ondřeje Hanuse (-oh-) a volně prostřednictvím
služby Google Translate (-gt-)
Theme lounge, corpus: imagist poetry.
Téma: obývací pokoj, korpus: imagistická poezie.
Oh, the weary priest of days in the area,
cups in an ear of display,
oh, the weary fire of my excessive jazz through the rain,
oh, coosies on the room king!
Ach, znavený kněz dní v okolí,
hrnky v uchu výstavky,
ach, znavený oheň mého přehnaného jazzu skrze déšť,
ach, ohřívadla na králi pokoje!
(-oh-)
Ach, unavený kněz dnů v oblasti,
poháry v uchu displeje,
ach, unavený oheň mého nadměrné jazzu skrze déšť,
ach, ohřívadla na pokoji krále!
(-gt-)

Theme music, corpus: imagist poetry.
Téma: hudba, korpus: imagistická poezie.
Marches stretch up between the locs
and ebb the teahouse on their reedy fetishes
hearing it back,
adventure and rococo,
into the universes of marches.
Pochody se vypínají mezi audiotékami
a odplouvají čajovnu na svých pištivých fetiších,
slyší je nazpět,
dobrodružství a rokoko,
do vesmírů pochodů.
(-oh-)
Pochody se protahují Locsem
a odliv čajovny na jejich pisklavých fetiších
je slyší. Zpět!
Dobrodružství a rokoko
do vesmírů pochodů.
(-gt-)
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Theme: computer, corpus: imagist poetry.
Téma: počítač, korpus: imagistická poezie.
And his storages could permit
the new result separate like a refinement searched
by the compiling addition of sets,
could permit the electric successes cause
as the computer beneath did permit
storage, usage.
A jeho paměti by mohly připustit
nový výsledek, samostatný jako zpřesnění vyhledávané
kompilujícím součtem množin,
mohly by povolit příčinu elektrických úspěchů,
tak jako spodní počítač povolil
paměť, úzus.
(-oh-)
A jeho sklady by mohly umožnit
oddělit nový výsledek jako zdokonalování hledaného
vykazujícího přidání souborů,
mohly by způsobit elektrické úspěchy,
podpočítač udělal povolení,
skladování, použití.
(-gt-)

News story http://www.bbc.com/news/
business-27289259
Zpravodajský článek: http://www.bbc.com/news/
business-27289259
The gold remove through the health
On sports, in spokesmen, in moves;
The companies use by at powerade;
The powerades drink on the ingredient spokesman at drink.
Zlato vytahuje skrze zdraví
o sportu, v mluvčích, v pohybech;
společnosti užívají od na powerade;
powerade pijí o mluvčí přísady při pití.
(-oh-)
Zlato odstranit přes zdraví!
Na sport! Do mluvčích! Do pohybů!
Společnosti používají Powerade;
Powerades pijí složky mluvčích na pití.
(-gt-)

P.O. Eticus-Apparatus – Generované texty
News story: http://www.bbc.com/future/
story/20131031-a-flying-car-for-everyone
Zpravodajský článek: http://www.bbc.com/future/
story/20131031-a-flying-car-for-everyone
And then it was too former,
Because the software a creator has,
And the former grounds it reports before its neighbor,
Were report, like softwares, from me.
A náhle byla příliš bývalá,
neboť software, který má stvořitel,
a bývalá zem, již oznamuje před svým sousedem,
byla zprávou, jako software, ode mě.
(-oh-)
A pak to bylo příliš bývalé,
vzhledem k tomu, že software tvůrce má,
se bývalý areál hlásí před svým sousedem,
Zprávy byly, stejně jako software, ode mne.
(-gt-)

57

58

Andrij Ljubka – Musím psát o kocovině
Andrij Ljubka je ukrajinský básník, autor knih Visim
misjaciv šyzofreniji (Osm měsíců schizofrenie, 2007),
Terroryzm (Terorizmus, 2008), Kiler. Zbirka istorij
(Killer. Sbírka příběhů, 2012) a Notaufname (německy,
Rakousko, 2012). Jeho texty v překladu Alexeje Sevruka vyšly v Psím víně 65 (2013).
Asi před půl rokem jsi navštívil Prahu, kde jsi vystoupil na básnickém večeru časopisu Psí víno. Jaké sis
odnesl dojmy?
Tyto akce se příliš neliší, ať už se konají v Berlíně nebo
v Užhorodě. Byl to dobrý večer, vystupující, kteří byli
schopni přenést své nadšení na publikum, české pivo
bylo obzvlášť dobré, no a taky fernet – můj nový objev.
Kdybych někdy psal báseň s českými reáliemi, určitě
tam zmíním tenhle likér.
Tvoje zatím poslední kniha Killer vyšla současně na
Ukrajině a v Polsku. Odkud máš víc ohlasů? Kde si jí
více všimli recenzenti? A kde čtenáři?
To je dobrá otázka, protože rozdíl je opravdu znatelný. V Polsku je řádově rozvinutější knižní infrastruktura, Killera tam lze koupit i v těch nejmenších městech, je skoro ve všech knihkupectvích. Na polský
překlad je také aspoň pětkrát více recenzí než na originál.
Knihu lze najít v knihovnách, protože polský vydavatel
rozeslal v rámci promo akce výtisky nejen čelním kritikům a redakcím časopisů, ale také do veřejných kniho-

ven. Avšak větší čtenářskou auditorii má Killer na Ukrajině. Což není výsledek práce vydavatele, je to spíš díky
mým věrným čtenářům. Tímto jim děkuji za neutuchající zájem o mou tvorbu.
Píšeš pravidelný sloupek do ekonomicky zaměřeného ruskojazyčného časopisu Kontrakty, kde tento
sloupek představuje jediný ukrajinojazyčný text. Jak
se ti povedlo se takhle prosadit?
Mám dobrou zkušenost s Kontrakty. O ruské verzi
mých sloupků nikdy nebyla řeč. Sami se na mě obrátili
s prosbou o spolupráci. Podíval jsem se na jejich web,
zjistil, že je ruskojazyčný, a aniž bych to nějak předběžně řešil, napsal jsem svůj první příspěvek ukrajinsky. Vyšel hned další den a v ukrajinštině. Pravděpodobně je zaujala právě moje ukrajinojazyčnost: vždyť
je tu spousta ruskojazyčných komentátorů, převážná
část ukrajinského tisku vychází v ruštině, což se neustále zdůvodňuje tím, že rusky čtou všichni, zatímco
ukrajinsky pouze ukrajinofonní část populace. A ukrajinština na ruskojazyčném portálu je takovým dobrým
ozvláštněním. Princip znovudobývání ukrajinojazyčného prostoru zůstává jednoduchý: člověk musí vždy
a všude mluvit a psát ukrajinsky – ať už v literárních
textech, nebo v příspěvcích na Facebooku, či na protivládních transparentech.
Události na kyjevském Náměstí Nezávislosti začaly nedlouho po tvé návštěvě Prahy. Předvídal jsi je?
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Jak jsi na ně reagoval? Jak ses zapojil do dění na
Majdanu?
Možná že jsem je předvídal. Stále jsem mluvil a psal
o tom, že s Janukovyčem to skončí špatně. To bylo jasné každému. Tato osoba prováděla příliš tupou vnitřní politiku a dělala si z lidí své osobní nepřátele. Nejen
že byl neoblíbený, ale byl přímo nenáviděný. Bylo jen
otázkou času, kdy dojde k otevřenému konfliktu. Majdan jsem bezvýhradně podporoval a hned druhý den po
rozehnání studentů (30. listopadu 2013) jsem si pořídil letenku do Kyjeva. Bez ohledu na tragičnost celé situace,
byly to jedny z nejlepších dnů současných ukrajinských
dějin. Bolelo to, ale byly to porodní bolesti. Rodila se nová
Ukrajina a nový národ. Teď už nejen intelektuálové, ale
každý občan vidí, že Rusko není naším přítelem, ale naopak – je to náš nepřítel. Každý snad už chápe, že ze
smluv na levný plyn výměnou za umožnění ruským vojenským základnám pobývat na území Ukrajiny nekouká
nic dobrého. Postoj k Ukrajině je do jisté míry rozhodující
pro Evropu. Před Evropskou unií teď stojí otázka, zda je
možné zavřít oči před nespravedlivostí a nadále kšeftovat
s krvavým putinským režimem. Tuším, že v Praze je nyní
rozšířená myšlenka, že Rusko nepředstavuje hrozbu a že
ruské tanky se už nikdy nebudou prohánět nad Vltavou.
Ale jen se zamyslete: ještě před třemi měsíci Ukrajinci brali
Rusy jako přátelský národ, zatímco dnes tu máme tichou
válku. Země střední a východní Evropy by měly držet spolu
a projevit solidaritu Ukrajině. Je to šance pro nás všechny.

Jak by se dalo interpretovat to, co se nyní odehrává
na Ukrajině? Pozornost celého světa je teď soustředěna zejména na východní regiony…
Na Ukrajině jednoduše zvítězila revoluce lidí proti režimu zlodějů a negramotných tyranů. Ukrajina přebývala v ruské sféře vlivu, právě proto Putin nedovolil Janukovyčovi podepsat asociační dohodu s EU. Podle plánů Kremlu měla naše země vstoupit do euroasijského prostoru, což by byl de facto resuscitovaný Sovětský svaz, ale bez komunizmu. Když se Ukrajinci proti tomu vzbouřili a zvítězili, Putin rozhodl, že jim podepsání asociační dohody překazí. Putin se bojí reforem,
bojí se úspěšné Ukrajiny. Protože když se nám povede přemoci korupci a normálně se rozvíjet, ruská imperialistická propaganda splaskne jako mýdlová bublina. Ukáže se, že stát s podobnou historií jako Rusko
může být úspěšný i bez plynu a ropy, jednoduše je třeba přemoct korupci a vyhodit zloděje a zlodějíčky ze
státní správy. Podobná revoluce pak bude nevyhnutelná i v Rusku. Musíme si uvědomit jednu věc: Rusko je
stát, kde nejsou normální silnice, jsou tu zchátralé nemocnice a nízká životní úroveň, protože veškeré prostředky ruský stát utápí tu v Sýrii, tu zas v Afghánistánu nebo na Ukrajině. Rusové jsou ochotní žít ve špíně
a v bídě, umírat v důsledku alkoholismu a nedostatečné hygieny, ale spolu s tím srážet na kolena jiné státy,
je to jejich hlavní potěšení. To, co se teď odehrává na
Ukrajině, je řízeno Kremlem. Putin potřebuje destabili-
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zovanou Ukrajinu, aby sem nepřišli investoři, aby tu neproběhly reformy, aby se lidem nežilo lépe, protože takový příklad by nakazil ruskou společnost. Ale jsem si
jistý, že Rusko rozehrálo hru, která pro něj bude fatální
a za nějakých 10–15 let tato poslední evropská velmoc
ztratí své velmocenské postavení.
V Česku se v poslední době diskutuje o tom, zda
psát či nepsat angažovaně. Myslíš, že by se básník
měl ve svých textech vyslovovat k aktuálním společenským a politickým tématům?
Nemyslím si, že by politika měla nějak výrazněji prosakovat do literární tvorby. Básník může napsat „politický“ článek do novin, nebo vyjádřit své názory a pozice
v poskytnutém rozhovoru, ale do své tvorby by to neměl tahat. Báseň má být vyšší než stávající situace, ale
také vyšší než autor, měla by vypovídat o něčem obecnějším a univerzálnějším, než je aktuální politická situace. Nevím, zda někoho v Brazílii zaujmou básně o našem konfliktu s Ruskem nebo o prezidentských volbách
na Ukrajině. Myslím, že brazilský čtenář mnohem spíš
ocení něco obecně lidského, nějakou báseň o problémech, které se týkají všech sedmi miliard pozemšťanů – a tím nemyslím problémy morálky, svobody, víry
v lidskou duši, ale například kocovinu. Myslím, že báseň
o kocovině si přečtou s potěšením a soucitem po celé
zeměkouli, dokonce v Rusku, třebaže ji napíše nepřátelský ukrajinský básník. Takže nedá se nic dělat, musím
psát o kocovině.

Jak se bude jmenovat příští věc, pod kterou bude
podepsaný Andrij Ljubka?
Za poslední rok jsem nenapsal moc básní, asi pět nebo
sedm. Takže v nejbližší době to nevypadá na novou
básnickou sbírku. Na začátku tohoto roku mi vyšla kniha vybraných lyrických sloupků, v nakladatelství Meridian Czernowitz. Název se vybíral v sociálních sítích,
vítězná varianta zní Spát se ženami. Překládám knihu
Akvarely od polské autorky Lidie Ostałowské. Ze srbštiny zase překládám básně svých oblíbených autorů.
Právě končím práci nad sbírkou bosenského básníka
Stevana Tontiće. A nakonec to nejdůležitější: pracuji na
románu, pracovní název je Tunel. Takže je tu hodně nápadů a hodně práce. Co z toho vyjde – hledejte v knihkupectvích.
Alexej Sevruk
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Tím, že něco opakujete, si uvědomíte, že to není to samé: V konverzaci s Heike Fiedler
12. května 2014
Heike Fiedler je performerka, autorka a umělkyně pracující s vizuály a zvukem. Narodila se v Německu, nyní
žije ve Švýcarsku. Patří k tradici básnické performance, kterou založili Hedwig Gorski, Henri Chopin, Franz
Mon a beatnici. Fiedler si vypůjčuje z tvorby všech zmíněných stejně jako z rytmů Samuela Becketta, repetic
Gertrudy Stein a dada (ne)citlivosti Kurta Schwitterse.
Ve svých jednapadesáti letech má za sebou dráhu celoživotní studentky – nejprve na akademické půdě (kde
v roce 1997 dokončila studia němčiny, ruštiny, politologie a genderových studií) a posléze i na poli své vlastní
rozšiřující se umělecké působnosti. Učila se po celou
dobu svého přerodu v jeden z nejznámějších hlasů poezie mluveného slova a básnické performance: nejprve
hudbu a poezii, pak elektroakustiku a digitální zvukovou
techniku a manipulaci, nakonec i design a manipulaci
s video artem a instalací. Její performance jsou investigativními zprávami z oboru intermediální poezie a zároveň sérií pronikavých otázek, povětšinou bez odpovědi. Rozhovor byl pořízen u příležitosti vystoupení Heike
Fiedler na Prague Microfestivalu 2014.
Morgan Childs

Začala jste svou poezii performovat až před čtrnácti
lety. Zajímalo by mě, co jste dělala a o čem jste přemýšlela v letech, která tomu předcházela.

Když jsem ještě žila v Německu, byla jsem členkou
několika studentských skupin zaměřených na performanci – byla jsem ve skupině pantomimy, dělala jsem
klaunskou dílnu – takže performance byla v mém životě přítomná už od dětství. Je to něco, co mě spojuje
s tímhle světem. A pak jsem se začala zajímat o vizuální poezii a pastiš. Objevila jsem Apollinaira a německou
konkrétní poezii. Začala jsem sama psát vizuální poezii a samozřejmě mě zaujali lidé, kteří svou poezii předváděli, kteří své básně jen nečetli, ale svým přednesem
vztah mezi textem a hlasem aktivně utvářeli.
Pak jsem se z Německa přestěhovala do Ženevy, kde
jsem studovala a psala diplomovou práci o německém
básníkovi Franzi Monovi. To mě přivedlo do kontaktu s lidmi z Ženevy, kteří zakládali svůj vlastní festival
zvukové poezie v rámci ženevského La Bâtie-Festivalu. V roce 1998 jsem se k nim na následujících víc než
dvanáct let připojila. V roce 2001 jsme založili legendární spolek „roaratorio“, který propagoval současnou
poezii a její hraniční formy. Jeho prostřednictvím jsem
začala poznávat tenhle široký svět, měla jsem možnost
se potkat a spolupracovat téměř s každým, kdo byl
v tomto oboru důležitý – nejen s dalšími Němci, ale
také básníky z Ameriky, beatniky, performery z Francie,
Itálie a dalších zemí. S básnířkami a básníky, kteří pracovali na poli básnické performance a svou poezii hráli.
V roce 2000 jsem poezii poprvé performovala. V roce
2004 jsem absolvovala workshop se slavným zvukovým básníkem Henri Chopinem na škole pro poezii ve
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Vídni, kterou řídil Ide Hintze. Tím se utvrdila moje touha po intermediálním přístupu k poezii, který vedle textu využívá hlas a obraz a rozšiřuje konvenční chápání
„textu“ v literatuře.
Jaký přístup ke své tvorbě byste poradila těm, pro
které je zcela nová? Povzbudila byste je, aby se snažili nějak porozumět vašemu užití jazyka a pracovali
na tom vytěžit z něj význam, nebo byste publiku doporučila, ať se nechá zvuky prostě zaplavit?
Řekla bych, že v mnoha mých textech můžete prostě
vnímat, jak jejich jednotlivé jazyky zní, a přistoupit k celku jako k hudebnímu dílu. Myslím, že mluvené a psané slovo tvoří komplementární systém, i když si obojí
lze vychutnat odděleně. K tomu bych dodala jen toto:
po tom, co jste si text vyslechli, si ho i přečtěte. Naopak při četbě text deklamujte nahlas, abyste ho mohli vnímat sluchem. Ani v jednom případě se neobejdete
bez knihy, což svědčí o její důležitosti pro mou tvorbu
i pro interakci mezi psaným a mluveným slovem.
A když mě vidíte performovat, jen si užívejte tu situaci,
buďte si vědomi textu ve všech jeho dimenzích.
Řekla byste, že vaše básně nějakým způsobem pojednávají o své vlastní konstrukci nebo o své formě?
Některé ano. Jsou konceptuální, konkrétní, jsou formální, jsou šílené, jsou protestem, jsou. A ne nutně
jen ty, které mísí jazyky. V básni „Hommage à Eurydice“ forma předjímá obsah, protože slova „les mêmes“

[stejné] se opakují znova a znova. Text básně formalizuje opakování konkrétně vyjádřené na úrovni slov.
Nebo „sollte sie“ [měla by]: otázka „Měla by udělat to
nebo to?“ implikuje možnost výběru formalizovanou
násobením těchto možností a opakováním fráze „měla
by“. Mám hodně textů, které se opakují. Jde o promýšlení slova, ponor do něj. Jsou to meditativní texty – pro
mě je psaní meditace.
Moc jsem si užila poslech nahrávky, kterou jste vytvořila s triem Pas Lundi, „Hommage à Gertrude
Stein“, v níž znova a znova opakujete ten samý nicneříkající zvuk. Samozřejmě mi to připomnělo ten
výborný citát z Gertrudy Stein: „Opakování nemůže
existovat, protože podstatou takového výrazu je na
něčem trvat, a když na něčem trváte, musíte pokaždé použít důraz, a když užíváte důraz, není možné,
pokud jste člověk z masa a kostí, abyste použili pokaždé důraz úplně stejný.“ Přemýšlím, zda s tímhle
výrokem souhlasíte.
Samozřejmě, naprosto. Tím, že něco opakujete, si
uvědomíte, že to není to samé. Měníme se s každou
nanosekundou. Všechno se mění tak rychle, že si ani
neuvědomujeme, co se kolem nás mění. Můžete říct:
„Je to to samé“, ale nikdy to není to samé. Nejsem ani
stejná, jako jsem byla, když jsem sem dorazila, přitom
to není tak dlouho, co tu sedíme. Velmi často se naneštěstí v čase vracíme do něčeho, o čem bychom si
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přáli, aby to patřilo minulosti, ale pak se to zase vrátí,
jako třeba válka v Sýrii, ve Rwandě, v Bosně, genocida tady, další genocida jinde … naneštěstí se z tohohle svinstva nikdy nedostaneme. Opakuje se to pořád,
jen s odlišným důrazem. I přesto, že si mnozí lidé myslí, že rozumí tomu, o čem se doslýchají nebo dočítají.
Performujete svou báseň „sollte sie“ takovým způsobem, že nejen každé opakování staví na tom
předchozím, ale každé má odlišnou intonaci a velmi
odlišný důraz. Opakování se stává hloupým, absurdním a pak opět vážným, ale nikdy není mechanické
ani neevokuje trans.
Ano, vím, co myslíte, a těší mě to. Když jsem v našem
rozhovoru použila slovo „meditace“, nemyslela jsem
tím, že by báseň sama byla básní o meditaci. Spíše je
to provokace. Hlavně v případě „měla by“, což je diskuze o ženách a o tom, čím žena může být a čím je
schopná být, i přestože je jistým způsobem uvězněná v tom, jak ji vnímá společnost. Okamžik, kdy píšu,
je jako brána do jiného stavu mysli, který nazývám meditativním stavem. Tím nemyslím, že je zenový nebo
šťastný nebo že se mi v něm všechno daří. Ne, ve skutečnosti to znamená vstoupit do hlubšího stavu mysli
a v tom je jeho pojítko k meditaci, při níž jsou aktivovány jiné neurologické procesy a regiony. Jsem si jistá, že
tohle je to, co se odehrává během procesu psaní, z čehož dále plyne, že člověk je pozorný k tomu, co se děje
a jakým způsobem se to dá předat dál.

Využíváte ve svých performancích své fyzično, ale
zdá se mi, že hnacím motorem vaší práce je zvuk.
Dá se to tak říci?
Myslíte zvukovou stránku jazyka básně, nebo zvukový
vjem v okamžiku, kdy báseň recituji?
Obojí. Pro mě jsou tím samým: zvuková stránka básně a to, jak báseň zní při performanci, jsou ve vaší
tvorbě to samé. Nebo jsou spolu spíš v dialogu?
Ano, jsou spolu v dialogu, naprosto. Když jsem na pódiu, dochází mezi prostorem, publikem a mnou k hluboké interakci. Všechno okolo, co se děje zároveň,
v tom okamžiku, v tom kontextu – všechny tyhle prvky do performance patří. Takže je tu samozřejmě zvuk
té básně, jak ta báseň byla napsána, rytmus. Ale ten
není odtržený od mého těla, protože moje tělo je propojené se všemi ostatními těly v daném místě a se všemi těmi ozvěnami a já jsem na to velmi citlivá. Například včera tu bylo dost velké publikum a to také ovlivňuje zvuk, který vytváříte. Zvuk je vibrace a vibrace vytváří pohyb v prostoru a tělo se pohybuje a všechny ty
pohyby možná ovlivňují zvuk mluveného slova a všechny lidi v daném místě.
Vystupujete často s překladatelem?
Měla jsem tuhle zkušenost poprvé loni v Bratislavě
a podruhé letos zde.
Máte pocit, že něco se ztrácí, když se vaše texty celé
přeloží do češtiny nebo do jiného jazyka, čímž – na
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rozdíl od originálu – nedochází k pohybu mezi jazyky?
Vůbec ne. Až do minulého roku jsem nikdy nic nepřekládala a byla jsem překvapená, co z toho vyšlo.
Myslím, že je zajímavé mít k dispozici překlad, hlavně
pokud někdo nerozumí všem jazykům, které se v díle
vyskytují.
Musíte si ale přát jistý stupeň zmatení. Když se
briskně pohybujete mezi němčinou a francouzštinou
a španělštinou a angličtinou, jen málo lidí v místnosti je schopno rozumět všemu, co říkáte. Zdá se, že
vítáte nedorozumění, nebo aspoň lehké zaostávání.
Když skutečně chcete porozumět, jdete a koupíte
si knihu. Mimochodem, básníci se snaží vydělat si na
živobytí prodejem knih, které se vydávají a prodávají. No a jakákoliv báseň, které se lidé snaží porozumět,
musí být čtena pečlivě, a ne jen jednou. Tohle znáte
z analyzování básní. Ale co se týče mě, okamžik performance je důležitý a fakt, že báseň nemusí být srozumitelná, musím vzít v potaz. Tady se hodí srovnání
s hudbou: můžete si ji vychutnat, i když možná nerozumíte její konstrukci. A to je důvod, proč můžu transformovat nedorozumění nebo zjevnou nesmyslnost a učinit z nich svůj umělecký záměr. Někteří lidé budou říkat,
„Tomu nerozumím. Proč bych měl poslouchat něco,
čemu nerozumím?“
Dnes každý předstírá, že rozumí. Aspoň se zdá, že
každý rozumí tomu, že víc než polovina populace
umírá hlady, zatímco u nás supermarkety každý den

vyhazují nepředstavitelné množství jídla. Oni umírají, protože nemají přístup k medicíně, zatímco my žijeme a někdy umíráme na nadměrnou medikalizaci. Každý o tom ví. To hladovění není nutné, ta smrt žízní není
nutná. Každý o tom ví a rozumí tomu, což nedokážu
pochopit já. Hraji si právě s tímhle, používám nedorozumění nebo nepochopení jako základ estetického
a etického přístupu. Když mi někdo nerozumí, to mě
zajímá, pak se o tom můžeme bavit. Ale nezajímá mě,
když někdo odmítá mou poezii a předstírá, že není pochopitelná. Kdybychom rozuměli všemu, jak to, že svět
spěje, kam spěje?
Při jiné příležitosti jste řekla, že vás překvapilo, že se
lidé při vašich performancích smějí. Čemu myslíte,
že se smějí?
Myslím, že té nečekanosti. Myslím, že si velmi často,
když slyšíte moje texty, sesumírujete v hlavě, co bude
následovat a k čemu to povede. A myslím, že to je
možná to, čemu se lidé smějí, že se to nesetká s jejich očekáváním. Začala jsem si hrát s tímhle druhem
zmatení.
Přeložila a redakčně zkrátila Olga Peková.
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DANIEL VADAS
Pohladenie duše
1.
V skrini mi visí
niekoľko parochní
môžem striedať účesy
farbu vlasov
niekoľkokrát denne
za tie roky som nazbieral
14 parochní
vyrábam ich sám
naučil som sa to
od staršej sestry
živí sa vyrábaním parochní
z vlasov indických detí
sú skoro zadarmo
ja svoje parochne
vyrábam z vlasov ktoré vypadli
ľuďom s rakovinou
kamarátka robí upratovačku v nemocnici
vždy v pondelok
si od nej vyzdvihnem celé vrece vlasov

2.
Second Hand
v Osvienčime
topánky, kufre, šatstvo
dobrý stav
výborné ceny
keby sa vám zišla nová zubná protéza
v baráku naproti majú výpredaj
krowky bohužial nemáme
3.
vojakom mierovej misie
prerezali achylove šlachy
amputovali genitálie
ktorými ich zadusili
No nebol ten Hitler vlastne fajn?
4.
Albert Fish
mal rád deti
úprimne a bez predsudkov
nezáležalo mu na pohlaví
váhe
inteligencii
farbe vlasov či očí
chutili mu všetky
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5.
Moje meno je
Marián Magát
spolu so svojimi kamarátmi z
Akčnej skupiny Vzdor Kysuce
vo voľnom čase obhospodárujem
našu biozáhradku
touto biozáhradkou
bojujeme proti novému svetovému poriadku
občas sa hráme v lese na vojakov
ale na to teraz nemám čas
kandidujem do europarlamentu
bojovať proti sionizmu
obdivujem Adolfa Hitlera
bol to človek so srdcom na správnom mieste
skvelý ekonóm a rečník
mierotvorca
ten kto čítal jeho prejavy
chápe že to bol úžasný človek
k jeho dokonalosti
sa približuje iba Jozef Tiso

6.
Tento text ti pohladí dušu
ako rozkvitnutá lúka
Tatry
Pavol Hirax Baričák
alebo xanax

Buď úprimný
experimentovať s formou a obsahom
niečo nové, neobkukané
čítavé
no nie príliš zložité
intelektuálne náročné
ale nie moc
vtip
/ moje vtipy sú trápne ako vankúš
a suché ako seno /
radšej nie
neexperimentovať s formou a obsahom
príliš
pre istotu vôbec
pre zrozumitelnosť
nepoužívať cudzie slová
ako
aleatorika, tohuvabohu, kontingencia,
komunikovať s percipientom explicitne
nezamlčiavať skutočnosti ktoré sú ti známe
nesnažiť sa ho zmiasť rečovou vadou
		
chýbajúcim písmenom na klávesnici
		
gestikuláciou nesúvisiacou s prejavom
mohol by mať pocit
že nie si úprimný
a niečo sa mu snažíš skryť

68

ŠTĚPÁN HOBZA
Přestřelka

Pablo Salza

Po dvaceti letech
nevím jak vypadám

Do listu Korintským
ubalí si weed

střílím kuličkovkou proti zrcadlu

kouř rozfoukává do
svých značkových básní
#versacegucciarmani

postupuju na vyšší level
To se mi líbí
***
Tolik lidí se milovalo
tolik smetí
odvezte to někdo
krásní popeláři lomí rukama
smrdí to tu
před dvěma sty lety
opouštěl Napoleon hořící něco
co bylo Moskva
v popelářském autě
jel zamrzlou krajinou
nazul řetězy
v rádiu koledy a
reklamy na Ježíše Krista
jel a jel
poznávací značku
jsem zapomněl

levou rukou hraje na kytaru
pravou masturbuje
#multitasking
Slavnost
Zvedám ruku a
za mými nehty
se minulost láme v budoucnost
mé žíly jsou zářivé
rozvodné sítě
pojď položím na tebe dlaň
a dobiju tě
jako Ježíš
můj penis se mění
v zobcovou flétnu
má touha je interaktivní
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ŠTĚPÁN HOBZA
má moudrost s úhlopříčkou
15,6‘‘
říkali to v reklamě
musí to být pravda
***
Kluk holka
kluk holka
kluk holka
kluk holka
kluk
sečti všechny gympllásky světa
vyděl je počtem dílů Pirátů z Karibiku
zjeví se ti smysl života

***
Dívám se na Pocahontas
a přemýšlím o vznešených věcech
o Literatuře
měla Karkulčina epizoda s vlkem
vliv na její manželský život?
o Antice
chutnal Aischylovi
olivový olej?
a tak
večer se dokopu a jdu si koupit
něco k jídlu
u regálu s polívkami mě jako vždy
přepadnou metafyzické úvahy
a chci náhle znát slavnou historii
této vietnamské večerky
s jejím roztomilým prodavačem
tancovat opa gangnam style
co víc by měl člověk dělat?

a Olga Peková

redakce překladu David Vichnar

Přeložila Elizabet Kovačeva

MAGGIE O’SULLIVAN
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KDO HODIL BOHEM

Tomáš Tománek: Ptačí král
JT’s, 2014
Poslední knihy vydané nakladatelstvím JT’S Jana Těsnohlídka ml. vykazují pozoruhodnou míru lyričnosti, ať to je Maják a sirény Jindřicha Jinocha, „pohádka“ O počmárané babičce od O. A. M. Lisové nebo
Ptačí král Tomáše Tománka. Zdá se mi, že tato proměna do jisté míry potvrzuje podezření, které jsem k Těsnohlídkovi pojal hned zpočátku jeho spisovatelské
kariéry, totiž že jeho rebelství je spíše maskou, s jejíž
pomocí lze snadněji a rychleji dosáhnout navýšení literárního kapitálu. Autor, který se rozhodl stát se Michalem Vieweghem české poezie, jako by začínal pozvolna „měknout“, ovšem nejprve jako nakladatel.
Tománek, zaměstnanec ČTK, však na sebe v průběhu uplynulých let ukázal už v různých zavedených časopisech (H_Aluze, Host, Weles…) i literárních soutěžích a dalo se tedy očekávat, že jeho tvorba obstojí
i v samostatné knižní podobě. Nevím sice, nakolik bylo
vydání jeho debutu „očekávané“, jak se praví v souvisejícím propagačním textu, ale bezpochyby jde o logický krok.
V Ptačím králi má zmíněná lyričnost převážně mytologický či mýtotvorný charakter. Lexikálně a tematicky vychází z pozorování fauny a flory (jak je ostatně
patrné již z jejího názvu), avšak s tzv. přírodní lyrikou
má jen pramálo společného. Básníkovi jde o zachy-

cení nadčasových úkazů v jejich časových projevech,
vlivů univerza a Božího působení ve všední, materiální skutečnosti. Všechny ty vodní toky, zvířata, skály,
stromy apod. jsou obdařeny vůlí k transcendenci a zároveň se stávají jejím dějištěm. Spirituálnost Tománkových veršů vybízí k ohledávání skrytých dějů: „po oběžných drahách stromů / krouží planety / a červi“ (s. 20).
Jeho imaginace není bombastická, dryáčnická, expresivní, má spíše kontemplativní charakter a až mystický nádech. Proto zde najdeme obrazy jako „čas setřít / ze stěn / světla // ať tma / pojí / svůj ocas“ (s. 26)
nebo úvodní „hlad slezl z hor / a vládne kraji // hubený jako smrt“ (s. 5). Místy se nemohu rozhodnout, zda
tu či onde jde o skutečně hlubokou a nosnou myšlenku, anebo spíše o její předstírání: „mít v těle rybník
/ a nenahmátnout / stavidlo“ (s. 31). Některé Tománkovy texty mají schopnost uvést čtenáře do jakéhosi
transu, jiné se účinkem míjí a zastavují se na povrchu.
Těžko říci, kde se nachází dělicí čára mezi těmito dvěma množinami, ale to vlastně není tolik podstatné. Jde
o to, že co do působení na čtenáře jsou obsažené texty nevyvážené.
Ještě větší problém je, že po jazykové stránce je Tománkova sbírka značně neinvenční, místy nefunkčně archaizovaná, zejména inverzemi. („Nefunkční“ archaizací mám na mysli skutečnost, že je zde tento
prostředek užíván nesystémově, pouze v důsledku jistého fetišistického přístupu k jazyku. Kontrastním příkladem systémového a funkčního využití archaiza-
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ce může být např. nedávno vydaná sbírka Václava
Bömscheho Neřestné ulice.) Upřímně nechápu, proč
tyto výrazy nezmizely při redakci sbírky – jako její redaktor je uveden sám Jan Těsnohlídek, který by přece pro podobné prostředky neměl mít sebemenší
pochopení. Některé verše tak namísto toho, aby získaly patinu mytického bezčasí, znějí nemístně starosvěts
ky: „maloval po zdech / až zmizely mu prsty“ (s. 8),
„ráno bych hlínu / vdechoval“ (s. 12), „mohl bych nosit
/ tvoje jméno / když kameni ho / nedali“ (s. 27), „praskliny nebe / stromy zrcadlí“ (s. 28), „v údolí praskl / řeky
hřbet“ (s. 30), „kdo kladívkem bral / potok přes prsty / a naslouchal odkud / skály křičí?“ (s. 45). Sbírka je
však archaizovaná nejen syntakticky, ale i lexikálně, jelikož Tománek užívá zastaralé i knižní výrazy. Skrze ně
občas problesknou krystalicky čisté, působivé verše,
jako je např. závěrečné trojverší básně Čertova voda:
„to voda / zvrácená nazad / žere vlastní proud“ (s. 18)
nebo začátek Božího hodu: „kdo hodil bohem / rozčísl
polím / pěšinku / a přišel…“ (s. 28).
Bohem se tu naštěstí nehází nijak často ani nahodile. Tománek svou religiozitu nestaví na odiv, spíše
je mu jakýmsi konstantním podložím celé knihy. Tento fakt se možná odráží i v rytmické výstavbě sbírky, kde sice převažují básně v nerýmovaném volném
verši, avšak občas se zničehonic zablýskne pravidelný rytmus, který báseň dynamizuje a dodá jí nový rozměr. Je tu i báseň psaná v málo vídaném čistokrevném
daktylotrocheji, jmenuje se Kognitivní omyly: „učíš se

hádat / proč jsme to vzdali / kde leží sever / pro střelky kostí / kde leží západ / v úlomcích gest“ (s. 6). Celkově však i na této úrovni platí, že výsledný dojem je
poněkud rozpačitý, jelikož kvalita básní i jednotlivých
veršů neustále kolísá, takže čtenář je střídavě textem
fascinován a odpuzován.
Tománek má tendenci spojovat své básně do kratších i delších cyklů. Tento fakt si můžeme vysvětlovat různě, např. autorovou snahou dosahovat kontinuity a cykličnosti (které jsou ve sbírce opakovaně
a explicitně tematizovány); faktem zůstává, že z celkem
jedenačtyřiceti básní je jich více než polovina zřetězena
v různě dlouhé celky. Celá sbírka je však po tematické
stránce velmi konzistentní, takže jednotlivé vícebásňové útvary se z ní příliš nevymykají. Člověk může během
čtení až nabýt dojmu, že čte jakousi poému.
Graficky je sbírka připravená obstojně a velmi střízlivě (stojí za ní Viktor Puci, někdejší dvorní grafik Psího
vína). I obálka je sympaticky čistá: obsahuje pouze název, jméno autora a logo nakladatelství, to vše černé
na bílém. Jde o dost velký posun zejména oproti obálce zmíněné knihy Jindřicha Jinocha, na níž se tyčí maják-penis obklíčený čtyřmi dívčími obličeji a která tak
trochu připomíná výplody amatérských veršotepců vydané vlastním nákladem. Dovedu si sice představit, že
by Tománkova kniha mohla mít menší formát, neboť
většina jeho textů není příliš rozměrná, avšak chápu,
že je to výsledek snahy o zachování jednotného formátu pro všechny knihy vydané tímto nakladatelstvím.
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Debut Tomáše Tománka by měl být zralý a v jistém smyslu i je, jelikož obsahově je jednotný, sevřený a soudržný. Bohužel, snad vinou nedostatečné
redakční práce, působí často poněkud nevyváženě,
a to jak jazykem a výrazem, tak i svým účinkem na
čtenáře. Tománek je ve svých básních až překvapivě
křehký a lyrický, někdy však naneštěstí sklouzává k patosu a balancuje až na hraně kýče, k čemuž nemálo přispívá i zbytečná archaizace veršů. Jeho debut nepovažuji za vyloženě špatný, ale nelze nevidět, že obsahuje
řadu momentů, které jej srážejí spíše do průměru.
Ondřej Hanus

VOLA VKA KA L LA VOLA

Petra Strá: Volavka
Host, 2013

Petra Strá (n. 1979) je pozdní debutantka a „surrealistická básnířka“, jak nám roztomile sděluje medailon.
Po přečtení této poznámky se nabízí několik druhů
reakcí na stupnici od pousmání se po tlukot hlavou
o stěnu. Kromě toho, že se zde čtenáři říká: „čtenáři,
jsi idiot, stejně bys nepoznal, že tyto básně nejsou
tak nějak normální, je třeba ti to sdělit“, tato nenápadná dvě slůvka pochopitelně ovlivní čtení básnické
knihy, uzemňují je do patřičných mezí, což dle mého
soudu není dobře. Navíc si nejsem jist, do jaké míry
je toto vymezení vůbec trefné; recenzenti různých pe-

riodik podle mě poměrně správně jmenovali v souvislosti s Volavkou především dílo V. Chlebnikova nebo
Ch. Morgensterna. Ano, tato prefabrikovaná deviza mě
vytočila, nebudu to zastírat. K mému potěšení to však
bylo první a poslední nepříjemné překvapení, které mi
Volavka dopřála.
Kniha na nic nečeká – ani já nebudu. Hned na úvod
řadí autorka rozkošnou titulní symfonii sestávající
z velmi volně propojených a do sebe se přelévajících
krátkých textů, jakýchsi výjevů (vpravdě výjevů)
z domácího, podomácího a intimně hospodařícího
života („Neděli zadělala tak / že posbírala mák /
a upekla obraz který / pověsila zpátky / na stěnu mezi
ostatní“), jakož i výletů do nejbližší natúry. Jak bylo
řečeno, básně navazují velmi volně, přesto lze vystopovat společné leitmotivy, které nás pak s větší či menší
intenzitou provázejí celou knihou. Obraz zimy a sněhu
(nelze si v té souvislosti nevzpomenout na Řehákovu
Past na Brigitu; je možné, že jsou surrealisté 21.
století sněhem jaksi fascinováni, ale tuto úvahu bych
ponechal spíše ve formě bonmotu) a samozřejmě leitmotiv ústřední-ptačí (respektive volavčí; ať už v podobě
křídel, peří, zobáků či jiných částí ptačího korpusu).
Není asi žádoucí zkoumat, nakolik se v celé knize ly
rický subjekt s volavkou, milým to brodivým tvorem
naší fauny, přímo ztotožňuje, nicméně alespoň pro
úvodní skladbu je jakýsi let příznačný (ostatně v jedné
básni se praví doslova: „Nejdeš pomalu protože / se
celá ženeš / Když takhle letíš vypadá to jako by les
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/ běžel naproti tobě“). A je to let strhující čtenáře ro
zepjatou básnickou obrazností i pestrým výrazivem.
„A noc je blízko i daleko / konvice na kamnech stojí /
sníh padá do hlubokého snu“, „Zkraje předsíně do ní
naválo / vzala do dlaní sníh a přilepila si ho / na tváře
vzpomněla si / ten sen se jí zdál o houbě vysoké jako
strom / tváře jí zrůžověly vzpomněla si že / zima jí sluší“,
„Prkna se pod tvými kroky odlupují z podlahy / Je to
zajímavé ale strašné / tvá nová křehkost / způsobená
snad stínem / snad nějakým zatřepáním křídel“.
Úvodní skladba (lze-li to vlastně skladbou nazývat)
nastavuje laťku vysoko, nicméně kniha se jejího stíhání
zhošťuje se ctí a přes svou poměrnou délku (100 stran)
vykazuje vyrovnanost a kompaktnost. I nadále se
ocitáme ve „střižně poztrácených a znovunalezených
obrazů a dějů“ (obálka ke knize), zpravidla na ploše
krátkých textů, které už však stojí samy o sobě, nenavazují, znějí do ticha… (To vše s jednou výjimkou: je jí
pozoruhodná „dvojbáseň“ z oddílu ale ona to svatba je
– b. Ženy se obuly do lyží a b. Sedí vedle sebe a rukávama se dotýkají. Ano, tyto dvě básně a jejich vágní,
náznakovitý příběh „o ženách a ponocném“ skutečně
„sedí vedle sebe a rukávama se dotýkají“. Výsledkem
je jeden z nejsilnějších textů celé knihy.)
Hned několik básní následujících pěti oddílů považuji
za výjimečně působivé. Vyberu si text Jaro z oddílu
opice a pokusím se skrze něj stručně poukázat na
některé kvality pro Volavku příznačné.

O příchodu jara se toho v literaturách všech jazyků
nažvatlalo a naplkalo hodně. Vůbec mi nevadí patos,
který to s sebou zpravidla nese, nýbrž neinventivnost
podněcovaná prvoplánovou krásou námětu. Stré hravou a půvabnou báseň se oproti tomu nezdráhám
přepsat celou: „Jaro přilétá v balóně / tvář má sešitou
z kusů agaru / roztažení ptáci mu vytahují nitě / jaro se
tváří a sleduje / jak vypouštějí vodu zpátky do zrcadel
/ těžké jaro / čumí / a přistává“. V tom všem je jakási
lehkost, vzdušnost; jako by k nám tato báseň sama
„přilétala v balóně“. Jako bychom její agarovité tělo
mohly nahmatat a mnout. Jako většina textů Volavky
není Jaro zatížené předobrazy či velikými vesnofilskými
vzory, je především hravé. K velkému štěstí autorky
je hravost zpravidla nakročením k originalitě výrazu
– a o pozitivitě této je asi zbytečné mluvit. Vynášet
všeplatné soudy v této věci bude vhodné asi až poté,
co budeme moci vidět, jakým směrem se tvorba
básnířky ubere, posune po vydání debutu. Nicméně
lze bez obav prohlásit, že Petra Strá představuje
pro současnou básnickou scénu svěží vítr básnické
invence. A toho nebude nikdy dost.
Co se týče druhé významné složky Volavky, to
jest její „experimentální“ roviny, dojmy jsou spíše
smíšené, jak už to v oné oblasti zpravidla bývá.
Rozhodně oceňuji snahu experimentovat zvukem
(rozuměj zvukem in medias res). Často to funguje
a texty ve stylu prologu k celé knize („slepé kůry stromů
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r mů r mů / jedlice mi naplivla že ji budím z nějakého /
snu falešným hraním / ale je den je den je den“) čtenáře
doslova zaklínají. Jinde básně destrukcí slov a jejich novou skladbou dávají češtině nové významy, ohledávají
hranice jejích možností („plešku květinami zalže / hrdím
se na svůj škub a duši“), což rovněž vnímám pozitivně.
I přesto ale myslím, že autorka mohla vybírat přísněji
a ony texty, které staví jen a jen na podobných
zvukově-tvůrčích hrátkách bez hledané přidané hodnoty, v knižní podobě vycházet nemusely (za exemplární příklad považuji báseň Pogumí, jejíž reprodukci
zde považuji za plýtvání svým drahým papírem).
Tak či tak, Volavka mi nabídla jeden z nejpozitivnějších
čtenářských zážitků poslední doby. Neváhám tvrdit, že
to není jen mou sympatií k „surrealistickým básnířkám“.
Štěpán Hobza

						

LITVÍNOV A JINÉ NEW YORKY

Daniel Hradecký: 64
Perplex, 2013

„Sbírka vznikala určitě dvacet let. Od gymnázia, ale
to je jedno… je to litvínovský gymnázium. Je to strašná díra, všichni, co byli v litvínovským gymnáziu, tak
okamžitě samozřejmě zmizeli, pokud možno do Prahy,
nebo do různejch jinejch New Yorků. Nemělo to nikdy

nijakej zvláštní význam, všichni nakonec skončili špatně, nebo skončej špatně, stejně jako já…“ 1
Takto uvedl Daniel Hradecký sbírku 64 v krátkém videu,
které ČT Art odvysílala v rámci předávání ceny Magnesia
Litera 2014, již, jak známo, Hradecký nezískal.
Hradeckého přímočarý projev a neformální způsob
vyjadřování mě přiměl k tomu, abych jeho třetí sbírku
recenzovala, byť jsem s jeho tvorbou čtenářskou zkušenost doposud neměla. Z výše citovaného krátkého
proslovu jsem zcela intuitivně nabyla dojmu, že od autorových textů mohu očekávat civilním jazykem psanou
poezii, která by navíc mohla obsahovat příběh. Sbírka
64 (oproti předchozí sbírce V cirkuse Calvaria, Kniha
Zlín, 2009) moji hypotézu vyvrací jen částečně. Sbírka
je rozdělena do tří oddílů – Nekyia, Malá píseň v próze,
Memorandum, z nichž přinejmenším druhý oddíl skutečně narativní linii vykazuje. Jedná se o zpověď starého muže, který omdlel, a, leže na podlaze, přemítá
o tom, zda zemře či přežije, zda ho „obkreslí křídou,
než vynesou tělo,“ anebo nikoliv. Oddíl Malá píseň
v próze je podle mého názoru nejsilnější částí sbírky už
jen tím, že se v ní Hradecký nedotýká kolektivního vědomí, ale zaměřuje se na konkrétní lidský osud, jenž
mu umožňuje detailní analýzu člověka v mezní situaci.
Tok myšlenek, který je pro mluvčího básně stejně přirozený jako fyziologické pochody („[l]ežím a odžívám tu
1
Dostupné online z: http://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10732467077-magnesia-litera, cit. 17. 5. 2014.
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silvestrovskou noc, / vyprázdněný, teď už ano. Myšlenky / duše se rodí v mozku, ale kdo je rodič?“ (b. 30)),
je nositelem příběhu. Příběh je v tomto případě jakousi autobiografií lyrického subjektu, která je nám vyprávěna v rámci jednoho dlouhého monologu. Hradecký
v něm provozuje „switching“ mezi minulostí vypravěče
(rodinné vztahy atd.) a přítomností v silvestrovské noci.
Báseň končí zásahem z vnějšku, který je ovšem rovněž zahrnut do myšlenkového toku lyrického subjektu.
Úvodní a koncový oddíl tendují více k intimní konfesijní lyrice, navíc obohacené o –s Hradeckého tvůrčí
osobou často spojované – užívání (socio)kulturních
odkazů (Nekyia, Bible, Baťa, Mácha, Ikaros, Odysseia
a další), jejichž kombinace činí ze sbírky kosmopolitní (leč konzistentní) „New York“. Ke konzistenci sbírky přispívá též skutečnost, že strany nejsou číslovány
– číslováno je 65 dílčích básní, 64 z nich je součástí 3
oddílů – uvedení čísel stran jako by mohlo narušit souvislý tok textu.
Co se týče tematiky sbírky, můžeme se vrátit k výroku Hradeckého z pořadu ČT. Verše vyznívají jako všeobecná zpověď vzdělaného člověka, v níž je obsažena
marnost, bezvýchodnost: „Vidění ti otevře oči do tmy.
/ Vzdělání ti otevře oči do tmy. / Věda ti otevře oči do
tmy. / Láska otevře ti oči do tmy.“ (b. 9). K podobnému tématu se Hradecký vrací vícekrát: „Pozor na pokušení papíru. / Knihovny je bezpečnější míjet širokým
obloukem, / často jde o tajné výčepy, zapadáky / kte-

ré zdánlivě mlčí jako zavřený nůž. / Kdo by se nezachvěl / při pouhém zaslechnutí jmen / koncentračních
táborů Leibniz, Hegel, Nietzsche, Marx…“ (b. 54), případně: „Narodili jsme se každou nohou v jiném hrobě
/ nad knihami a knihami / nám narostly brejle.“ (b. 64).
Přestože si stěžuje na vlastní sečtělost, „podpírá“ se
Hradecký často aluzemi. Tento paradox zastřešuje ve
sbírce obsažené dílčí paradoxy: „A já jsem šel a zastavil se, / abych natáhl hodiny, / které se zastavily, aby
šly.“ (b. 41), případně: „Zítřek patří hladovým, / proto tě
naučím jíst.“ (b. 52).
„New York“ ve sbírce 64, která je kosmopolitní dílem
díky kulturním odkazům, ale jež je zároveň živena též
Hradeckého vlastní imaginací, by mohl být osobitější
bez podpěr v podobě zažitých i méně zažitých aluzí.
Nechci tím říci, že kladení odkazů do básnického textu je špatné – naopak, jedná se o zcela přirozený jev,
kterému v podstatě nelze nic vytknout. Chci pouze říci,
že existují i jiné „New Yorky“ než „New Yorky“ literární, filosofické, zkrátka umělé, a v případě Hradeckého,
který má zjevně co vyjádřit sám za sebe, je jich škoda využívat v takové míře. Hradecký má dozajista potenciál vybudovat svůj vlastní „New York“ ze své vlastní
obraznosti, a myslím si, že tento „New York“ může přinést ledacos zajímavého.
Alžběta Stančáková

92

Kritika

ČISTOSKVOUCÍ POEZIE

Jonáš Zbořil: Podolí
Host, 2014

Zbořilův debut je natolik pohnutý, že by ho mohl odmítnout jen cynik – to je myšlenka, která mě při čtení Podolí
sice napadala, ale kterou se nechystám jen bez dalšího
přijmout. Určitá citová exponovanost, která je Zbořilově
prvotině skutečně vlastní, mi přesto připadá pozoruhodná, protože se k ní váže hned několik zajímavých otázek:
Má ona pohnutost spíše jaksi apriorní povahu, nebo je
naopak budována textem? A do jaké míry funguje gesto zvoucí čtenáře k účasti – ať už záměrně, nebo bezděčně – jako kamufláž průměrnosti Zbořilových básní?
Název Zbořilovy prvotiny, odkazující k místnímu jménu, je zvolen důmyslně a příznačně, zdaleka nejen proto, že se její podstatná část (ne sice rozsahem, osmyslněním však zcela určitě) děje ve známém pražském
bazénu. V Podolí jsme svědky až jakési posedlosti po
ohledávání prostoru – někde dětsky neproporcionálního („i mraky se občas kouknou / skrz / za oknem tak
jako tady / defilují galaxie“, s. 43; „mám podezření / že
mi do okna zavěsili / cizí kontinent“, s. 55); jinde jen tušeného („uprostřed města je druhé město“, s. 11) nebo
i dávno zapovězeného („nikde není místo“, s. 48). Ono
ohledávání je ale ve výsledku spíš tápáním – k nalezení pevných souřadnic nevede: „stavím si pro sebe byt
// z vlastních rukou // pak poodejdu / ujistit se z dálky: / bude to bezpečné? bude to domov? // a vidím ho-

lou pláň.“ (s. 39). Výjimečnost Podolí však netkví ani tak
v jeho motivicko-tematické kompaktnosti jako v tom, že
má jako celek v podstatě narativní povahu, je svého druhu příběhem s tajemstvím. Zatímco první polovina sbírky je jakýmsi entrée, v němž je mimo jiné představeno
město v mnoha svých podobách včetně těch nehmatných a tušených, postupem času se tematicko-motivický rámec zužuje, aby to celé nakonec vyústilo do významově zhuštěného závěru, kde se původně pouze
implicitně přítomnému pocitu vykořenění a samoty dostává konkrétního zhmotnění. Tím, že jsou texty, v nichž
lyrickému já umírá matka, zkoncentrovány k závěru, celá
sbírka přirozeně graduje, významově se zaostřuje
a emocionálně bytní. Čtenář tak nakonec ochotně zapomene i na slabší texty z první poloviny knihy.
Zdá se mi ostatně, že potřeba vyprávět příběh je pro
Zbořila prvotní a natolik bytostná, že charakter jeho prvotiny ovlivňuje vůbec nejvýrazněji. Tentýž narativ je tu
čtenáři předestírán hned dvakrát – jednou skrze jazyk
poezie (básně tvoří rozsahově valnou většinu Podolí),
podruhé jazykem prozaickým, prostě sdílným až svědeckým. Tak se ve Zbořilově debutu ocitají tři vzpomínkové mikroprózy, které nejenže samy vytvářejí kompaktní a uzavřený celek, ale zároveň (především třetí z nich,
ve které lyrické já vzpomíná na smrt své matky) fungují
i jako interpretační kostra knihy coby celku. S trochou licence je lze považovat až za jakýsi komentář či metatext
– byť je jasné, že apriorní interpretační mnohost poetic-
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kých textů negovat nemohou a ani nechtějí, nevyhnutelně formují a, troufám si říct, i úží jejich významový potenciál. Manifestují se navíc jako autentické – nejen ich
formou, ale i snahou rekonstruovat konkrétní vzpomínku do nejmenšího detailu: „Máma si nic nedá. Snad jenom jedno Lmko, zapaluje si, zatímco čekáme na tramvaj domů. Modrobílou krabičku cigaret drží ve svý malý
dlani, těžký, položený do klína… Má na sobě lehký sáčko a ty dlouhý černý šaty s bílýma puntíkama…“ (s. 70).
Vedle sebe tu tak vlastně fungují dva odlišné sémantické
světy – na jedné straně básně, které tíhnou k pojmovosti („v den kdy ses definitivně / vzdala své samotě / a ona
zmodrala na tvých rtech / a prodrala se bledě tvou tváří…“, s. 66); na straně druhé prozaické texty, které mají
tendenci onu abstraktizující pojmovost rušit, vztahovat
slova ke konkrétním vzpomínkám a nalévat je konkrétními obsahy. Což je další Zbořilův zásah do černého.
Bravura Zbořilova debutu však naneštěstí končí ve
chvíli, kdy pozornost přesuneme od celku k jednotlivostem. Pro Zbořila totiž není podstatné jen sdělování, ale
i sdílení příběhu; poetický jazyk jako by pro něj přitom
byl pouze médiem, pokud možno transparentním a srozumitelným. Snad proto se v Podolí nesnaží čtenáře vyzývat nebo ho zkoušet, necítí potřebu experimentovat,
vydávat se do riskantnějších poloh. Výsledkem je jakási
čistoskvoucí poezie, která do puntíku naplňuje žánrová
očekávání středního proudu a které by se snad nedalo
nic vytknout, kdyby nebyla místy až k uzoufání předvída-

telná („smyl jsem / tvoje poslední dotyky z kůže“; s. 11)
a plná moderních poetických klišé („za pár dnů utřou nehodu léta / a po nás to bude chvíli čpět“, s. 19; „surově
nás vytáhnou ze dveří“, s. 22; „někam se vozíme nevíme kam / všechny ulice vypadají stejně“, s. 20). Navíc se
Zbořilovi ne vždycky podaří otupit už zmiňovanou, často velmi vágní pojmovost – výsledkem je pak za hranu
jdoucí patetičnost („takže proč / budovy částky ulice //
abychom věděli kde je dno“, s. 21), která svádí k myšlence, že se autor nejenže zpovídá, ale že se s námi zároveň pokouší i manipulovat.
Síla Zbořilova Podolí zřejmě vychází především z životního příběhu, který chtě nechtě tušíme kdesi za textem, byť ji zároveň podporují i prostředky introtextové
(kompozice sbírky, autentický charakter prozaických
textů). Nejslabším článkem Zbořilovy prvotiny tak paradoxně zůstává poezie, která sice dobře slouží jako vyprávěcí médium, ale která se z bližšího pohledu jeví jako
příliš odvozená. Texty Jonáše Zbořila jsou ve výsledku
jakousi mainstreamovou mutací těsnohlídkovského diskurzu: jejich funkčnost závisí na ochotě čtenářů přistoupit na jejich specifický patos, nezřídka jim odpustit i naivitu („dětství je nevinný / jak vnitrobloky / schováváš se
tam / různě / v křovích“ – prolog) a především se ztotožnit a sympatizovat s lyrickým já, které konstruují.
				

Jana Sieberová

AUTORKY / AUTOŘI
Kateřina Bolechová
(nar. 1966 v Českých Budějovicích)
V roce 2007 jí vyšla sbírka poezie Rozsvícenou baterkou do pusy v edici Stůl jako neprodejná příloha časopisu Psí
víno, v roce 2009 sbírka Antilopa v moři k majáku daleko má v téže edici a v roce 2013 sbírka Pohřebiště pecek
v Nakladatelství Petr Štengl. Je zastoupena v antologiích a almanaších, některé z jejích textů byly přeloženy do
italštiny, slovinštiny, polštiny, němčiny a maďarštiny.
Jennifer K. Dick
Americká básnířka žijící ve francouzském Mulhause. Píše jak v angličtině, tak ve francouzštině. Je autorkou sbírek
Circuits (Corrupt Press 2013), Fluorescence (Univ of GA 2004), Enclosures (BlazeVox 2007) a čtyř chapbooků.
Organizuje dvojjazyčnou řadu čtení v Paříži Ivy Writers Paris a je redaktorkou amsterdamského časopisu Versal.
Blog: http://jenniferkdick.blogspot.fr/
Štěpán Hobza
(nar. 1993)
Studuje prvním rokem na FF UK. Debutoval v roce 2006 v časopise Pro Football. Pro časopis Psí víno píše literární
kritiky a spravuje dramaturgii multižánrových večírků. Je jediným odběratelem kanálu tenoristy Tomáše Černého na
stránce youtube.
Lucia Kramárová
(nar. 1995)
Píše od mala. Na svojej prvej čítačke bola ešte pod zákonom. Publikovala v Novom Slove, v Dotykoch, v poľskom
magazíne Arterie, v literárnej prílohe Pravdy a na stránke nedelnichvilkapoezie.cz. Tento rok vyjde vo vydavateľstve
Modrý Peter jej debutová zbierka básní, ktorá je však zatiaľ kvôli nezhodám s vydavateľom bezmenná.
Ladislav Nebeský
(nar. 1937 v Jilemnici)
Vzděláním matematik, působil jako docent na FF UK v Praze. V 60. letech byl členem neformální skupiny autorů
experimentální poezie sdružených kolem Jiřího Koláře a Josefa Hiršala. V 90. letech se k experimentální poezii
vrátil. V pražském nakladatelství dybbuk vydal těchto pět knížek své poezie: Bílá místa (2006), Za hranice stránek
(2008), Vrstvy (2010), Obrazce slov (2011) a Obrazy ke čtení (2012).
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AUTORKY / AUTOŘI
Maggie O‘Sullivan
(*1951)
Britská básnířka, performerka a výtvarná umělkyně s irskými kořeny. Její tvorbu ovlivnili například Kurt Schwitters,
Joseph Beuys, Jerome Rothenberg, Bob Cobbing a Basil Bunting. Je autorkou sbírek An Incomplete Natural
History (1984), In the House of the Shaman (1993), Red Shifts (2000) a Palace of Reptiles (2003). Sestavila antologii
současné anglické a americké inovativní poezie psané ženami Out of everywhere (1996).
P. O. Eticus-Apparatus
(nar. 2011, Department of Computer Science, University of Helsinki, Finsko)
Digitální básník. Otcem P. O. E.-A. je Jukka Toivanen (matka není známa), za kmotra šel autorovi prof. Hannu Toivonen.
P. O. Eticus-Apparatus publikuje básně od roku 2012, například haiku v autorské knize Heikkiho Paakanena Tee
se kotona. Kiitos. Pravidelně se také účastní živých vystoupení, a to ve finštině a angličtině, jako účastník různých
uměleckých instalací či jako virtuální člen kolektivu Brains on Art. V letošním roce se s jeho performancí můžete
setkat například v Německu na knižním veletrhu ve Frankfurtu.
Jonáš Thál
(nar. 1986)
Narodil se a většinu života prožil v Praze, nyní žije ve Švédsku. Jeho překlady ze švédštiny vyšly v Psím víně 66 a 67.
Daniel Vadas
(nar. 1995)
Je čerstvým absolventom gymnázia. Nikdy sa nezúčastnil žiadnej literárnej súťaže. Doposiaľ publikoval na internete,
v Psím víně a literárnej prílohe denníku Pravda.
Alžběta Zemanová
vyrůstala ve Zlíně, kde chodila k Jaroslavu Kovandovi (zakladateli Psího vína) do výtvarného kroužku. Je členkou
Kupé ve sdružení Ilustrátoři. Působí ve volném uskupení NAPOLI a ještě volnějším uskupení ILUGANG. Absolvovala
Ateliér Ilustrace a grafiky na VŠUP u Juraje Horvátha. Věnuje se knižní ilustraci a tvorbě autorských knih. Rozvíjí
práci s papírem a grafickými technikami. Vytváří papírové skládačky a vystřihovánky. Baví ji zhmotňovat nové
smyšlené postavy, které uvádí na svět v podobách látkových i papírových hraček spolu s jejich příběhy a charaktery.
Web: www.napolistranky.cz, www.ilustratori.net

95

O

b

j

e

d

n

e

j

t

e

si předplatné Psího vína. Předplatné PV
znamená, že se k novým číslům dostanete rychle, komfortně a bez prodlev. Pro
Vás je to nejlepší způsob, jak být s PV
a děním kolem časopisu v pravidelném kontaktu, pro nás znamená Vaše předplatné
nezastupitelnou podporu. Předplatitelé
PV budou mít slevu 20 % na knihy z Nakladatelství Petr Štengl. Předplatné na
4 čísla (PV 69 – PV 72) je pro ČR 264 Kč
(včetně poštovného), pro EU 18 € (včetně
poštovného). Nově si můžete objednat také
elektronické předplatné a číslo obdržíte ve
formátu pdf (na zprovoznění formátů pro
čtečky se pracuje). Pro ČR, EU a všechny
kontinenty 150 Kč / 6 €. Objednávejte na

predplatnepv@gmail.com
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