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editorial

Bezpečnostní pokyny 
Zdeněk Roháč

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte 
mimo obytné objekty.  Zamezte styku 
s očima. Při zasažení očí okamžitě 
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Okamžitě odložte 
veškeré kontaminované oblečení. Proveďte 
preventivní opatření proti výbojům statické 
elektřiny. Tento materiál a jeho obal musí 
být zneškodněny bezpečným způsobem. 
Používejte vhodný ochranný oděv. Používejte 
vhodné ochranné rukavice. Používejte 
osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. 
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Nedoporučuje se pro použití v interiéru na 
velké plochy. Zneškodněte tento materiál 
a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní 
nebo nebezpečné odpady. Tento materiál 
a jeho obal musí být zneškodněny jako 
nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do 
životního prostředí. V případě nehody při 
vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý 
vzduch a ponechte jej v klidu. 

    
 Pro potřeby editorialu vybral Jiří Feryna
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VÍT KOŘÍNEK

na sjezdu / jako iteratura

ty
shluky silných slov
tě tak zneklidňují
andělé stíny oblaka
jak se jim postavit
alabastrový tyrkys sfing červánků Venuše Košířské ujíždějící 

brizolitovou tramvají života vstříc blankytu temně modré 
hvězdnaté noci konejšivé vlahé smrti hnilobného rozpadu 
purpurových plamenů kdysi slavného života dýchaného 
rozšířenými nozdrami opilství chtíče neukojitelného jako 
lennost cárů ranních mlh

na sjezdu poétů se budou každou chvíli podávat sluky
domov, krajina, rozčepýřená mračna, sladká a strašlivá ticha se 

střídají, vanilková a rudá ticha se střídají, štěkot vzpomínek, 
pláč maminky, když jsi šel pryč do války bojovat za pevnější 
mír, pevný jako ňadra vazaček mých spisů

bude se podávat brzlík tura ujgurského
na znamení přátelství všech lidí, bratrství všech lidí, otcovství všech 

otců a ženství všech žen, vaginality všech štěrbin atd. Hrdě 
připít: Na člověka!

krůpěje rosy v pavučině vzpomínek, perličky tvého života, zaklíněné 
v mikrosvětech přirovnání, hlídané Kerbery skvělých trojverší 
haiku klasického vzdělání

neshoda v rytmu, třesoucí se ruka pozdvihá polévku, aby se srklo, 
individualismus umělců vyjadřuje nepravidelné ťukání příborů 
o talíře, óó, prý je to jako božská mana, jak daleko má příprava 
vývaru z paruk k obcování s múzou a přesto musíme se sklonit 
před kuchařem, vždyť jsme jen pouzí poétové: skromnost nám 
tak sluší kolego, ano ano
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a bude se jíst knedlik
ještě se nemluvilo o ženách o oblostech o oblinách o záhybech 

o nitrech o jitrech o peřinách o vaginách o malátnosti 
o vzdychání o kýchání tílživá lehkost extáze křehkosti 
pociťované kdesi tam vepředu vzadu když tenkrát naposled 
poprvé v matematice životních posloupností obracíme listy 
mezi tím rodným a úmrtním v účetní knize života je zapsáno, 
že jsem si ho jednou chtěl uříznout, hodil jsem to na papír, 
vypsalo se mi pero

už vepře nesou nám, už pepřové nám nesou závitky
už není co bývalo o krutosti o rakvích o polomrtvých věchýtcích a 

trpěls i pak, pro krásu, trpěls dost a trpěls pro radost. jak se 
vám to skládá, jak to umíte zaobalit a zaoblit a za-o-u-pře-krýt

desert káva a legrace a hovory o svaté inspiraci tvůrčí postup zrání 
myšlenky až skoro řekl bych vám, kolego, pište těším se na vaší 
další práci čtu vás rád jak sebe samého stahovat z kůže lásky k 
druhým

a musí tam být záběr na žvýkající umaštěnou pusu, to každej 
pochopí



6

VLADAN KLEMENT

Fatna, Francie

seděl jsem ve francouzském pokoji s Fatninými třemi
francouzskými muslimy
a mým kamarádem
na obrazovce notebooku běžel pochod míru v Paříži po
střelbě v Charlie Hebdo
podávali jsme si a smáli se hloupým vtipům,
ale zároveň se sobě zadívali do očí
věděli jsme, že tohle je smysl všech těch erasmů
když byla Fatna na řadě v kolečku,
napadlo mě, že to začíná být moc patetické
”zasraní muslimáči, serou se do evropy
a chtějí kouřit naše věci,“ řekl jsem
Fatna a její kamarádi se začali smát
a můj kamarád v tom všem veselí bez ptaní rozhodl, že je
na řadě on

Christina, Řecko

christina nekouřila
christina ani nepila
christina však nade všechno milovala tanec.
”mám ráda turky. nic proti nim, ale,“ řekla jednou.
podíval jsem se na ní a čekal tu pointu.
”ale turci jsou v pohodě. to jejich vláda je zkurvená.
jako všechny vlády. jen ta turecká je víc,“ dokončila.
christina milovala řeckou hudbu
její sen byl celou noc protancovat u řecké hudby bez
zkurvených vlád
letěla z polska domů volit jen kvůli tomu,
aby i po volbách v řecku její vláda nebyla zkurvená.
když se po vítězství těch druhých smutná vrátila, zeptala
se mě potají:
”řekové jsou ale v pohodě, víš o tom, žejo?“
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Jurek, spojené státy americké / rusko

”a jak se to řekne v češtině?“ zeptal se mě Jurek v
průběhu sezení v předsíňce chodby na koleji, kde nejsou
kamery ani požární hlásiče
ostatní slované z ukrajiny, slovenska, polska a bulharska
si ušislyšně užívali jejich podobné slovíčka a já byl
jediný mimo jejich proud.
”to jste vy češi. vy jste vždycky byli takový slovanští
němci. vždycky na západ, co? zrazujete rusko a tím
pádem i slovanskou myšlenku,“ naklonil se ke mě Jurek
”přesně tak,“ naklonil jsem se úplně stejně, ale s pyšným
výrazem

Jorge, Španělsko

Jorge byl druhý španěl, kterého jsem se zeptal na jejich
sprostá slova
nechal jsem mu čas a on na papír napsal opět těch
dvanáct výrazů
deset pro penis
dva pro vagínu
myslím, že španělé mají nějaký problém

rachel, skotsko

”na novej rok se koupete v řece, ne?“ zeptala se Rachel
”to snad nikdo neudělá jen tak,“ osypal jsem se
”u nás je to tradice,“ vysvětlovala mi to pomocí lití
ledové vody na její ruce, které očividně neznaly husí kůži
rachel letěla domů, aby hlasovala o skotské nezávislosti
”samozřejmě, že jsem pro,“ oznámila mi
když se v pondělí ráno oznámily výsledky a my měli
společnou hodinu polštiny, Rachel byla zkroucená
”si smutná kvůli výsledku voleb?“ zeptala se jí naše
učitelka
”jo,“ hlesla a složila svou hlavu do rukou na lavici
hned potom šla na záchod a jako jediná zvracela během
našich ranních nesnesitelných kurzů
když jsem se jí pak spiklenecky ptal, odpověděla jasně:
”smutek. no country. polská vodka. in the future, maybe
better..“
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NóRA RUŽIČKOVÁ

trh márnosti
rebarbora k nám prišla z tibetu
šťaveľ i špenát si hľadajú miesto v kuchyni
americký gigant mieri na slovensko
kvetinový vzor ovládol svetové móla
zemiaky sa rýchlo udomácnili
prostitúcia sa presúva z ulice na internet
pažítka podporuje trávenie
dobrá investícia sa vráti
kuracie žalúdky sa odmenia
majonéza hustne 
vianočka narastá
ryža sa zdá
med kryštalizuje
pena dobre drží tvar
obliečky nepodliehajú veľmi móde 
poľnohospodárstvo odoláva recesii
egreš vydrží 
slivky nahrádzajú marhule
kozmetické výrobky sú nenahraditeľné
vlnené výrobky vyžadujú mäkkú vodu a mydlový prípravok
lotéria naliala do štátnej kasy stámilióny
bravčové koleno sa marinuje
čínska ekonomika prekvapuje
zelenina mení farbu
knedľa sa líši
ryba by nemala chýbať
medzichod osvieži
múčnik prezradí 
ovocie má jednoznačnú úlohu
”maličkosti“ robia veľa
káva sa pripravuje
pracovný odev spĺňa požiadavky 
bobkový list čistí a pomáha
euro posilňuje 
kôpor povzbudzuje
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dekolt ohúril hostí festivalu
mušt v demižóne prestal bublať 
kvasená zelenina potrebuje čas
paprika dozrieva
kia zmenila slovensko
apple má nový plán
sezam si zaslúži miesto v našom jedálničku 
pestré a zaujímavé vzory oslovili mnohých návrhárov
pivonky sa tešia veľkej obľube
inflácia sa blíži k nule
zeler si veľmi dobre rozumie s kapustou
vianoce sa nezaobídu bez zemiakového šalátu
mäkké cesto sa lepí na dosku 
vínna réva sa ovíja okolo pergoly
ceny ropy sa šplhajú nahor
vôňa sprevádza ženu
alza sa obzerá po nových trhoch
kytice dotvárajú atmosféru
malý pohárik vína vyčarí príjemnú arómu 
zákusky sa vynímajú na stole
ikebana je pýchou slávnostnej tabule
medovka je vďačná a skromná
ruže vedia byť aj užitočné
zeler má výborné renomé
cvikla dokáže zafarbiť moč i stolicu
výsledok je chutný
eurozóna sa zotavuje
vlašský šalát sa upravuje
módny strih zakrýva nedostatky
vistéria oživí fasádu
ceny nehnuteľností sa hýbu
syr dýcha
kapusta sa dusí
victoria beckham bojuje so schodmi
pánske klobúky sa často prepotia
dámske klobúky veľmi trpia
púčiky sa deformujú
izbové rastliny blednú
verejný dlh prekročil hranicu
ľadový šalát už je za zenitom
pútka na kabátoch sa trhajú
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nÓra rŮŽičKoVÁ

komoditné trhy sú v panike
pleseň zvyšuje podiel
z krásnych šiat vykuklo chlpaté podpazušie
vňať odoberá karotke vlhkosť 
čínske výrobky škodia deťom
chudoba núti dôchodcov k prostitúcii
vitamín C sa ničí
uležaný syr ostro páchne
paštrnák odpudzuje vošky
reďkovke nevyhovuje prítomnosť uhoriek a tekvice
tesco presúva pracovné miesta do indie
banány neznášajú nízku teplotu 
zeler nie je práve krásavec
najkrajšiu slovenku zradili minišaty
tortový korpus spľasol
poleva nechce stuhnúť
plody sa neumývajú 
jahody sa rýchlo kazia
ozdobné predmety sťažujú upratovanie
na dvere nám klope potravinová kríza
chlieb tvrdne
mlieko kysne 
obuv vŕzga
koberec sa opotrebúva 
dlážkové krytiny z PVC sa zmršťujú
omietka sa odlupuje
j&t renovuje
kľúče sa strácajú
škvrny sa šíria
nekróza postupuje
pôvodca prezimuje v opadanom lístí
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JonÁŠ hÁJeK

spořádaný otec
Přibývá krásných let, a tak se život krátí.
Jdeš dlouhou ulicí a z příliš těsných gatí
čouhá ti podolek.
Jdeš dlouhou alejí a nad ní letí ptáci.
Možná jsi chirurgem před první operací,
už máš být v Motole.
Možná jsi pošťákem a neseš na pár adres
šťavnatou obálku, složenku, letmý nákres
podzemní budovy.
Možná jsi prodavač, stojící za pokladnou,
markuješ rybičky a tvoje ruce zlátnou,
nadřízený to ví.
Jakési dno, které ohmatáváš kotvou.
Jakési proutí, v němž mohl by být prostor
anebo dobrá tma.
Buď trochu ironik a trochu pouštěj něhu,
buď hodný na ženu, moc nepij a moc nehul,
alespoň před dětma.

socha svatopluka čecha
Jasně,
socha Svatopluka Čecha kouká na krabice od pizzy,
na psy prohánějící se v protipožární nádrži,
dřezovec trojtrnný přichází o podzemní vodu
kvůli průduchům do metra,
básník pracuje ve skladišti kulis a rozebírá
nebe v Národním, tak strašně světle modré,
rozvedená chodí přes park v papučích za přítelem,
máme nějaké náhradní kořeny,
náhradní životní funkce, náhradní kolektivní bytí?,
jak říci národ a nepřipadat si přitom divně,
na internetu se množí citáty nejasného původu,
je třeba chránit autochtonního ducha před emigrací,



12
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když řeknu chránit, už mám v ruce samopal a podřezávám děti,
do okna uprostřed města zavane vůně vylidněných vesnic,
nečetl jsem nic od Svatopluka Čecha,
půjčil jsem si knihu, ale je třeba být efektivní,
vybírat, koordinovat, vytvářet obrat, otáčet se,
bronzová socha pod prořídlým javorem shlíží
na celou spoušť, hodnotný strom
posílá pozdrav zkráceným telomerám,
dřevo a voda a kámen zůstávají lhostejné
pro věk plastu.

to není poezie, to jsou nějaké deníky
Něco se ve mně dalo do pohybu
Přišlo jaro
V práci mě nutí k nesmyslným korekturám
tvářícím se jako poslední výkřik muzikologie
V bordelu na pracovním stole jsem našel
stravenky co jsem si nechal proplatit úklidovou firmou
Dvě úmrtí kolem:
profesor-rodinný přítel (78 let)
co mi kdysi řekl
jestli chcete vidět otce do dvou měsíců na prkně
tak tam toho psa nechte
koupili jsme totiž mámě bišona
A moje první učitelka angličtiny (té bylo přes devadesát)
které mám hrát v pátek na pohřbu
takže zas dávám cello na záda
což je to poslední co s ním ještě svedu
uchopit popruh

Ale nejvíc, nejvíc mě zasáhlo
když mi říkala, proč pořád visím na facebooku
Buduješ si svůj sebeobraz, je to maska
Pořád se strašně kontroluješ
Jo, to byl zásah, uznávám

Dopadne to tak, že sedím u čtvrtého piva s litevským básníkem
(čtvrté pivo je na mě výkon)
říkám mu že v jeho básních nejsou děti
a myslím si: co když jsme gayové
nakonec za mě musí platit
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protože jsem mu předtím koupil svoji knihu
(chtěl jsem ji ukrást ale byl tam nakladatel)
a teď nemám hotovost
je to fakt trapný, říkám
a myslím si:
hlavně aby o tom nenapsal

anonym z lampedusy
Plavím se směrem k Sicílii,
kde Empedokles potěšil svůj lid.
Také chci pocítit božskou jiskru,
ale spojit se s živly?

Možná jsem rychlý Faják,
možná Meneláos a škádlí mě
stařec chameleon.
Mé znalosti jsou chatrné.

Plavím se směrem k Sicílii,
ale možná mě na Maltě něco kousne
a na rozdíl od tamtoho chytráka
nenajdu protijed.

Ach vaše vzdušné, horské, z lega,
spojené zámky evropské,
k nimž ostrov sladkého vína
lne co slina k nádvoří!

Možná se vůbec neplavím k Sicílii,
ale jestli kterékoli božstvo dá,
vyškrábu se na Etnu
a obětuju střevíc.
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Charles rezniKoFF 

holoKaUst
z cyklu ”iV: Ghetta“

8
Jeden z esesáků chytil ženu s dítětem v náručí. 
Začala prosit o slitování: pokud ji zastřelí,
ať aspoň ušetří dítě.
Byla poblíž plotu mezi ghettem a příbytky Poláků 
a za plotem čekali Poláci, aby dítě chytili, 
a ona se jim ho právě chystala hodit, když ji chytili.
Esesák jí vzal dítě z náručí 
a dvakrát ji střelil,
pak pozdvihl ruce s dítětem.
Matka, celá od krve ale stále naživu, se mu připlazila k nohám.
Esesák se zasmál
a dítě roztrhl vedví, jako se trhá hadr.
Zrovna kolem procházel toulavý pes
a esesák se shýbl, aby ho pohladil,
a z kapsy vyndal kostku cukru 
a dal ji psovi.

z cyklu ”iX: zábava“

1
Kápo tábora jen tak pro zábavu, jak už to tak v táborech bývalo,
choval velikého hafana
a na povel ”Jude“, tedy ”Žid“,
ten pes daného člověka napadl a trhal z něho kusy masa.
V dalším táboře pak nově příchozí Židé
měli neustále na očích jiného psa –
ten pes patřil esesákovi, který velel ”sprchám“, tedy plynovým 

komorám;
esesák tomu psovi říkal ”Mensch“, tedy ”člověk“:
a kdykoli psa posílal na Žida, volal: ”Člověče, dostaň toho psa!“

Přeložil David Vichnar
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Překlad vznikl pro večer s názvem „Korpus: ze současných amerických 
konceptualismů“, který se konal 28. 4. 2015 v kavárně Fra.
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FranK smith

GUantÁnamo
překlad Vanessy Place

iii

Ptá se, jestli to byla veliká zahrada, nebo jestli ji měli na malém 
dvorku.

Odpovídá, že zahrada živila pouze rodinu.
Ptá se, jestli dům, ve kterém bydleli, byl domovem jen pro nejužší 

rodinný kruh, nebo v něm také bydleli další lidé.
Odpovídá, že ne, jen rodina.
Tvrdí však, že během zatčení se v domě nacházeli lidé, kteří součástí 

rodiny nebyli. Ptá se, zda to souhlasí.
Na otázku neodpovídá.
Tvrdí, že předtím bylo řečeno, že současně byli v domě zatčeni další 

lidé.
Odpovídá, že ve skutečnosti bylo předtím řečeno, že v domě byli 

zatčeni tři lidé.
Ptá se, zda v přítomnosti těchto tří lidí během zatýkání.
Odpovídá, že ano.
Ptá se, čím se tito tři lidé živili.
Odpovídá, že se spokojili s tím, co jim dal Bůh.
Ptá se, zda tito tři lidé také žili z milodarů talibanské vlády.
Na otázku neodpovídá.
Ptá se, zda neví, jestli tito tři lidé nebyli vojensky cvičeni 

v Afghánistánu.
Odpovídá, že J sloužil jako kuchař pro záložní oddíly; A přišel 

z Pákistánu studovat islám; a M také přišel do Kábulu 
z Pákistánu.

Ptá se, zda tyto tři muže vojensky cvičil Tálibán.
Odpovídá, že neví.
Ptá se, zda vojenské cvičení od Tálibánu, zatímco v Afghánistánu.
Odpovídá, že ne.
Ptá se, zda v zeleninové zahradě také rostl vlčí mák.
Odpovídá, že neví, co to je vlčí mák.
Říká, že květina.
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Ptá se, jestli to není něco jako droga.
Odpovídá, že ano, jako opium.
Odpovídá, že ne, proč by jim mělo něco takového v zahradě růst?
Říká, že v Afghánistánu je velice oblíbený a dobře se za něj platí, 

aspoň co tak víme. Ptá se, jestli zahrada živila pouze rodinu, 
nebo zda poskytovala zeleninu i někomu dalšímu.

Odpovídá, že půda není v Afghánistánu příliš úrodná, zelenině se 
na ní příliš nedaří. 

iV

Otázka: To jste nemohli prodávat dost zeleniny na to, abyste si 
vydělali trochu peněz?

Odpověď: Na otázku neodpovídá .
Otázka: Zdá se nám zcela mimořádné, pobývat v Afghánistánu více 

než rok bez peněz či příjmu, jako vy. Vysvětlete to, prosím.
Odpověď: Na otázku neodpovídá .
Otázka: Kdyby vás z Guantánama propustili, kam byste nejradši? 
Odpověď: Do Mekky, posvátného místa muslimů. Vím, že je to svaté 

město.
Otázka: Další otázky už nemáme, ale dáme vám ještě jednu 

příležitost pomoci nám, abychom pochopili, co je nám dost 
nejasné...

Odpověď: Na otázku neodpovídá .
Otázka: Nevíte ještě o nějakých skutečnostech, které by nám 

pomohly pochopit, proč vás tu držíme?
Odpověď: Na otázku neodpovídá .
Otázka: Měli jste nějaké sousedy?
Odpověď: Na otázku neodpovídá .
Otázka: Nacházel se v oblasti ještě někdo krom vás?
Odpověď: Je to osada, takže ano, bylo tam ještě pár dalších domů.
Otázka: A všichni tam pěstovali zeleninu?
Odpověď: To nevím.
Otázka: A J od vás dostával zeleninu?
Odpověď: Na otázku neodpovídá .
Otázka: Byl to kuchař, zeleninu potřeboval.
Odpověď: Na otázku neodpovídá .
Otázka: Nemáte odpověď?
Odpověď: Pane, už jsem řekl, půda v Afghánistánu je opravdu 

špatná, nic se neurodí. Zelenina nám tam neroste.
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Viii

My jsme vyslýchající, my jsme vyslýchaní. / Položíme otázku, zodpo-
víme položenou otázku. / Položíme druhou otázku, zodpovíme 
druhou položenou otázku. / Položíme třetí otázku, zodpovíme 
třetí položenou otázku. / Ještě jednou vyslýcháme vyslýcha-
ného, ještě jednou odpovídáme vyslýchajícímu. / Pokládáme 
otázky, neodpovídáme na otázky. / Vyslýcháme vyslýchaného, 
vyslýchaný odpovídá vyslýchajícímu. / Vyslýchající se táže vy-
slýchaného, odpovídáme vyslýchajícímu. / Vyslýchající vyslýcha-
nému pokládá novou otázku, vyslýchaný vyslýchajícímu podává 
novou odpověď. / Vyslýchající vyslýchanému pokládá novou 
otázku, vyslýchaný vyslýchajícímu odpovídá další otázkou. / 
Vyslýchající vyslýchanému na otázky odpovídá, aby vyslýchané-
mu umožnil odpověď na předešlou otázku, již položil vyšetřující. 
/ Vyslýchaný otázku zodpoví. / Ověřujeme si přesnost a pravdi-
vost odpovědí na otázky vyslýchajícího. / Končíme výslech.

Xiii

Muž tvrdí, že k tomu nemá co říct,
a chce se prohlásit za nevinného.
Muž zde nemá co pohledávat.
Nemám tu co pohledávat,
říká.
Muž říká,
že ho před tento Tribunál nikdy neměli předvolávat,
je nevinný,
a neví, proč tu je.
Muž znovu prosí, abychom uznali jeho nevinu.
Muž říká, že má malé děti
a že vždycky hodlal podporovat novou vládu.
Abych pravdu řekl, Tálibán nás utlačoval,
říká muž.

Muž opět říká,
jste dobří lidé, ctíte lidská práva.
Ať už mě udal kdokoli, kradl peníze i od
Američanů,
ať už mě udal kdokoli, byl to myslím přítel
Tálibánu. 
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Překlad vznikl pro večer s názvem „Korpus: ze současných amerických 
konceptualismů“, který se konal 28. 4. 2015 v kavárně Fra.

Když ke mně domů přišli Američani,
přikázali mi, abych si lehl na zem,
a já poslechl.

Dva dny mě drželi v izolaci
a strašlivě mě tloukli.
Od té doby marodím,
říká muž.

Američané mi dali takovou nakládačku,
že se obávám, že jako chlap jsem vyřízený.
Došlo to tak daleko, že už ani nevím,
jestli ještě někdy pomiluju svou ženu.
Od té doby jsem opravdu velice nemocný,
už neovládám močový měchýř,
občas si to tam vystýlám toaletním papírem,
abych si nepotřísnil kalhoty,
říká znovu.

Muž se opět dává do řeči
a říká, že si nebude stěžovat,
pokud bude učiněno zadost spravedlnosti
a upřímnosti.
Vám já to za vinu nekladu,
posouzení nechávám na vás, říká.
Říkám jen tolik, že jsem zcela nevinný,
říká muž nakonec.

XV
…
Odpovídají, že si myslíme, že Američané tehdy neposlouchali nikoho. 

Že Američané se drželi jen oficiálních zpráv. Že došlo k zatčení 
jistého muže, R, že celá provincie usilovala o jeho osvobození, 
že jsme se ho snažili vykoupit na kauci, ale že ho nadále drží ve 
vězení. Že nám přišli pomoct lidé ze čtyř různých provincií, ale 
nevyslyšeli je. Že jsme měli dokumenty dokazující, že pracujeme 
pro vládu. Že jsme si je nechali u sebe, ale nevíme, co jsme 
s nimi provedli. Že nás neustále žádají, abychom spolupracovali, 
abychom uznali, že víme, a že tohle nás drží tady, ve vězení. 

Přeložil David Vichnar
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sUBJeKty Poezie

neJstarŠí PŘÁní sVĚŘenÉ VerŠŮm V anGloJazyčnÉm 
sVĚtĚ

”Narcisovo setkání tváří v tvář s vlastním obrazem bylo katastrofou.“
Julia Kristeva: Nenávist a odpuštění

Rád bych 2 000 dolarů, abych tuto báseň otiskl coby inzerát v Po-
etry Magazine. Spěšně, prosím. Nestihnu-li termín uzávěrky, 
neposkytnou mi korektury. Jelikož můj básnický inzerát není 
zamýšlen za účelem zisku, dostanu na něj čtyřicetiprocent-
ní slevu. Pokud budu tento básnický inzerát podávat často, 
získám další slevy. Otisknu-li svůj básnický inzerát 2-5krát, 
získám slevu 10%, otisknu-li ho 6-9krát, získám slevu 15%, 
otisknu-li ho 10-12krát, získám slevu 20%. Rád bych ho otiskl 
na celou stranu. Znovu a znovu. Rád bych taky podotkl, že psát 
básně umím a mám co říct k tématům jako láska, příroda, spo-
lečenské problémy, náboženství, život, vztahy, aktivity, umění 
a vědy, mytologie a folklór. Mám toho dost za sebou a rád bych, 
abyste se o tom dověděli, a taky umím příležitostně pohovořit 
při různých příležitostech: výročích, narozeních, narozeninách, 
zásnubách, pohřbech, promocích a svatbách, a taky umím psát 
básně, kterými se říká, uzdrav se, nebo sbohem a mnoho štěstí, 
nebo jsem tvým dlužníkem a omlouvám se ti, nebo na zdraví 
a oslavme to. Zbožňuju psát básně o vánocích, dni vítězství, 
velikonocích, dni otců, dušičkách, chanuce, dni nezávislos-
ti, kwanzu, svátku práce, dni obětí války, dni matek, novém 
roce, pasše, ramadánu, roš ha-šana, svátku sv. patrika, dni 
díkůvzdání, svátku sv. valentýna, jom kipuru a taky zbožňuju 
psát o 11. září 2001. Dnes se líp než kdykoli předtím žije a píše 
o obecném dětství, obecném mládí, obecném dospívání, obec-
ném vstupování do svazku manželského, obecném rodičovství, 
obecné odluce a obecném rozvodu, obecném středním věku, 
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obecném stárnutí, obecném zdraví a obecném churavění, obec-
ném zklamání a obecném selhání, obecném umírání, obecném 
smutku a obecném truchlení, obecných životních rozhodnu-
tích, obecném těle, obecné mysli, obecném čase a jeho obecné 
krátkosti. Po ničem netoužím víc, než po tom milovat poezii, 
které jsem zavázán, která hovoří ke mně a mým předkům, která 
mi říká o tom, jak to opravdu chodilo od 16. století až dodnes, 
a po ničem netoužím víc, než po tom přiučit se způsobům 
dobrých modernistických, beatnických, augustovských, konfe-
sionálních, jižanských, georgiánských, harlemských, imagis-
tických, jazykových, středověkých, newyorských, objektivistic-
kých, renesančních, romantických a viktoriánských básníků, 
kteří mě naučili všemu, co potřebuju znát, abych nikdy nezradil 
slib, který jsem dal umění. Po ničem netoužím víc, než po tom, 
aby ze mě byl ten nejlepší africký, východoasijský, jihoasij-
ský, australský, kanadský, karibský, čínský, východoevropský, 
francouzský, německý, řecký, irský, izraelský, italský, japonský, 
latinskoamerický, mexický, středovýchodní, tichomořský, pol-
ský, ruský, skandinávský, skotský, jižanský, španělský a velšský 
básník, jaký jen ze mě může být. Ale na to potřebuju peníze, 
takže žádám o platbu ve výši 10 dolarů za řádek při publikaci, 
s minimální výší platby 300 dolarů, a 150 dolarů za stranu 
prózy při prvním otištění. Posléze obdržím dva autorské výtis-
ky čísla, v němž se objeví mé dílo. Ze všeho nejvíc chci básně, 
které jsou poučné, které jsou vhodné pro děti, které doprovází 
příhodné audio a příhodné video. Ze všeho nejvíc rekviem 
po pádu věží, dobré básně o dobrých místech Ameriky, sto 
skvělých básní pro kluky a balady o tom, jak se koulelo, koulelo, 
červené jablíčko. Chci jen to nejlepší, kdo nevěří, ať tam běží ve 
formě haiku namísto svědectví, dobré říkanky pro špatné časy, 
nejlepší básně v anglickém jazyce, stovku skvělých básní pro 
holky, nejlepší americké vilanelly roku, antologii zasloužilých 
básníků, sestinu o labutích, sonet o dětech, knihu truchlení, 
knihu, důkazní, knihu žíznění, knihu o potěše zatracenců. Chci 
novinky a výběry a stín Síria. Nechci nic menšího než sebrané 
spisy, gazel hledající bůžky, kuplet pro modrý kosatec, rýmo-
vané sloky o lehkovážnosti, mouchách, balistice, souměstí, tří-
verší o životě na venkově a čtyřverší o jednotě s druhými. Chci 
knihy o bílých volavkách a rozmluvách s osly, básně o chrpách 
a červech, uvidět a vědět, báseň v běžném metru o básníkovi 
kletby a klatby, o poezii, která se ptá, co je poezie a odpovídá 
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”lidé konečně vypadají jako květiny“. Chci jen a vždy básně 
o prostorech v okovech, lidských řetězech, Punchinellovi v oko-
vech, básně, jež jsou imagistické v každé roční době, symboli-
stické za půlnočního sněhu, zpovědní během posledních dní 
léta, aliterované během zátiší, aforistické během loňského 
jara, jež přetrvají stín na stěně, jež přetrvají archiv eposů, jež 
přetrvají archiv zpovědí, jež přetrvají dvojitá zrcadla, jež přetr-
vají dívku, co se na koni projíždí polem slunečnic, jež přetrvají 
parkoviště v západním Houstonu, jež přetrvají červenokřídlé-
ho kosa, jež přetrvají kozy, jež přetrvají cizí koně, jež přetrvají 
blechu a komára a ropuchu a tygra, jež přetrvají thajské slony 
a zbylé ptáky, jež přetrvají losa v zálivu Tomales. Chci jen vždy 
a zas a znova vzpomenout na píseň ptáků, neviditelných ptáků 
střední Ameriky, dvou drobných ptáků či ptáků dost maličkých 
na to, aby hnízdili v onom mladém cypřiši, slyšet dramatický 
monolog tisíce ptáků v tom haikovitém cestování coby elegii 
za další nedělní ráno v proměnlivém světle a zahledět se ještě 
jednou na fotku dívky na pláži. Chci vždy a zas a znova po-
znávat nekonečná letní loučení a číst si svítáníčka o Oswaldu 
Spenglerovi, o tom, jak hledí na západ slunce, obdivuje letní 
slunovrat, obdivuje nízkou hradbu mraků, obdivuje hustý letní 
déšť, obdivuje letní vítr, obdivuje kobylky a cvrčky, miloučké 
léto, zlověstný soumrak a klevetný déšť, červenec ve Washin-
gtonu, pláž v srpnu, ulici Alameda, obdivuje Volnočasové, 
Mládežnické, Sportovní a Venkovní Aktivity, Léto, Společenské 
Komentáře, Rasu a Etnickou Příslušnost, Města a Městský 
Život, elegie za práci a pracovní uplatnění, elegie za aktivity, 
elegie za stromy a květiny, elegie za den, elegie za noc, refrény 
o prudkém svahu a nízkém schodu, refrény o chromé dívce či 
zmuchlané růži, refrény o mrzutém hostu na slavnostní večeři 
či o poučení z dějin, refrény o době, kdys miloval jazyk, refrény 
o dni, kdy Rilke odpočíval, refrény o filmové hvězdě Petrovi, co 
večeří s lidmi z ulice, refrény od maličké dívenky v maličkém 
Vietnamu, refrény od španělského zajatce, refrény od kreolů 
s klidně planoucíma, mdlýma očima, refrény z chicagského 
Konga, refrény od Malého Černouška, refrény z hájů Afri-
ky s jejich přirozeným údivem, pakoni, okapi, slony, refrény 
z básně pro nanynku, refrény z odpovědi pro maminku, refrény 
od starého statkáře Boothbyho, otrhaného a přímého, refrény 
z oslavy sebe sama a opěvání sebe sama, refrény z bílé mlhy, 
jak se zvedá a padá na horský sráz, refrény z tichého poledne 
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a noci na odchodu, refrény z návratu do Gloucesteru, refrény 
z dotyků dívky Zulu, refrény z jejích ňader, refrény z měkouč-
ké prohlubně ve svalech u podpaží, šlachy, refrény z toho, jak 
statečně vystavuje ta drobná prsíčka, zašpičatěná intimními 
nervy, refrény z toho, jak stojí v divokých travinách, refrény 
z básně, jež se leskne dešťovou vodou, tam u bílých kuřátek, na 
nichž nikdy žádný život nezávisel.

Přeložil David Vichnar
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toto propojení všech, kdo mají plíce

Existuje prostor, nestejnoměrný prostor, tvořený tímto vzorcem těl. 

Tento prostor vchází do všech těl a vychází z těl všech.

Všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor stejně jako 
všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor mezi 
rukama

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí 

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí a prostor měst

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí a prostor měst a prostor oblastí 
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stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí a prostor měst a prostor oblastí a prostor 
národů

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí a prostor měst a prostor oblastí a prostor 
národů a prostor světadílů a ostrovů

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí a prostor měst a prostor oblastí a prostor 
národů a prostor světadílů a ostrovů a prostor oceánů

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí a prostor měst a prostor oblastí a prostor 
národů a prostor světadílů a ostrovů a prostor oceánů a prostor 
troposféry a prostor stratosféry

stejně jako všichni, kdo mají plíce, vdechují a vydechují ten prostor 
mezi rukama a ten prostor okolo rukou a prostor místnosti 
a prostor stavby, která tu místnost obepíná, a prostor 
přilehlých čtvrtí a prostor měst a prostor oblastí a prostor 
národů a prostor světadílů a ostrovů a prostor oceánů a prostor 
troposféry a prostor stratosféry a prostor mezosféry.

V tomto obíhání všeho a nepatrném vdechování a vydechování 
všemi, kdo mají plíce, v každé chvíli.

Pak to vcházení a vycházení všeho. 

Vcházení do prostoru mezosféry a vycházení z ní v tom vcházení 
do prostoru stratosféry a vycházení z ní v tom vcházení 
do prostoru troposféry a vycházení z ní v tom vcházení 
do prostoru oceánů a vycházení z nich v tom vcházení do 
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prostoru světadílů a ostrovů a vycházení z nich v tom vcházení 
do prostoru národů a vycházení z nich v tom vcházení do 
prostoru měst a vycházení z nich v tom vcházení do prostoru 
přilehlých čtvrtí a vycházení z nich v tom vcházení do prostoru 
stavby a vycházení z ní v tom vcházení do prostoru místnosti 
a vycházení z ní v tom vcházení do prostoru okolo rukou 
a vycházení z něj v tom vcházení do prostoru mezi rukama 
a vycházení z něj. 

Jak propojeni se všemi jsme.

Prostor každého člověka, který byl uvnitř všech ostatních, se uvnitř 
každého člověka mísí s dusíkem a kyslíkem a vodní párou 
a argonem a kysličníkem uhličitým a rozptýlenými sporami 
prachu a bakterií, které se uvnitř každého člověka mísí se sírou 
a kyselinou sírovou a titanem a niklem a mikroskopickými 
silikonovými částečkami rozdrceného skla a betonu.

Jak líbezné a odsouzené ke zkáze toto propojení všech, kdo mají 
plíce.

Přeložila Olga Pek

Překlad vznikl pro večer s názvem „Korpus: ze současných amerických 
konceptualismů“, který se konal 28. 4. 2015 v kavárně Fra.
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”hlavní vysílací čas“
za rohem skvělý přístup k týmu moc se mi líbí šťavnatý drb dnes 

večer moderní neomezený vliv na misi piráti kdykoliv a kdeko-
liv začněte sledovat jedna vynikající stránka všeobsažný rozpis 
zahrnující jedinečných 24 hodin redakci věnoval tj. cestovní 
pojištění vysoké kvality kdybych vám jen mohl dát osvědčený 
design zrak nejvíce poutá tvar těla nejlepší zrcadlo mohl bych 
se pokusit představit si sám sebe nonstop snažím se zachránit 
tohle letadlo od tvůrců hry candycrush nová sága k dostání 
v cirkusu na východ i na západ pestré hranice světa mizející 
duch snižování stavů poskytnout dvěma silným lidem stejnou 
roli co? jakákoliv potřeba nech to být není v tom nic osobního 
nemusíš se chovat nech si tu energii pro domácnost

prvotřídní hudební obrazovky poprvé věnuje jednu očekávanou 
hodinu uprostřed jeviště píseň roku oslavující hudební talenty 
na první pohled se zdraví jeví podobně mé potřeby se změ-
nily vypadá čerstvý soustřeďte se péče na níž záleží osobní 
znamenitost poloviny rodiny nejdříve skalpel na dva týdny na 
bahamách taková pohoda během srážky bezpečnostní sklo mo-
del pokročilé simulace pro celé křehké orgány obzvlášť uvnitř 
bezpečnějšího auta nejlepší ráno prohodíme slovo chvilková 
analýza denních financí polední pauza žije s rizikem při řízení 
rádia a tady ho máme poslední oholení v noci hruď chlapci bez 
šance změna muže z vosku hladový odpočinek čtvrtka hovězí-
ho křupavá pastva vážný mu

přívalové deště dnes večer na venkově
jednoduše nová a neodolatelná chuť vítejte jdete pozdě pět na-

rvaných čísel eurovize v hlavní roli chlapci kompozice muž 
z řady finalista i nová vycházející hvězda dnes večer nejlepší 
vyrobené odvětví pánové sociální sítě lidská práva vytvořila 
záchod nejtěžší výzva jedeš domů dýchej nosem utíkej časopis 
zadarmo průvodce po festivalu mýty poštovní sbírka zdarma 
dvojjazyčná velká kniha za malou cenu ušetřete na zdravotní 
péči únorové poloviční ceny rodiny mohou čerpat benefity 
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pojišťovák speciální musí tam být konec televize večer laptop 
musí přestat hejna ryb hostina šťavnatá chuť filet mňamózní 
strouhanka prvotřídní multivitamíny dodávají energii rozdíl 
napomáhá vašemu aktivnímu životu poslední dva další part-
neři ničí původní začátky to jméno výtečná večeře skvělá na 
potlačování násilí dnes večer v médiích sejdeme se celostátně

dlouhý večer za podpory seachtan marta umění oblasti 51 vynálezy 
z dílny této dvojice lidí znám svá práva nejtěžší výzva dostat 
se domů dýchej nosem utéct na svobodu denní festival uvnitř 
nádherné kousky irských malých vyber si nejoblíbenější jídla 
pro celou rodinu večeře 100procentní veganská kuchyně 
pouze čerstvé nabízí nezávadné ortodontické neodstranitelné 
diskrétní oznámení zubařská technologie z kovu za dostupnou 
cenu naplánujte si splátky úsměvná kniha březen plný slev 
výhodná koupě domácího pojištění omlouváme se vyšlo to 
žebřík nabídka

ochutnejte svobodu outdoorové země na kole moře si roky užívej-
te své vzpomínky pořad z produkce stanice discovery pouze 
o víkendu čerstvé ryby zábava pro rodiny s dětmi fantastické 
filety  hostina chutí obalená dobrota popadněte vaše ráno 
zpracovat body konference analýza úmrtí polední zprávy cena 
pro spotřebitele dohnat sentiment zapněte si rádio neomezený 
a je to jednoduché tak na co ještě čekáte skvělá nabídka prostor 
pro dupání podbřišek nyní najeďte na kapitálovou kolej

probudí se čerstvější blížící se navýšení pekařům je to známé po 
celém světě  každé ráno to nejlepší pro vás v životě nemůžete 
vždycky si vybrat co dělat kým být my jsme každá káva já jsem 
kapitán své duše kouzelné příběhy animace vítězný hudební 
orchestr na koncertu bavte se úchvatné filmy vystupuje naživo 
v energii na prodej úplný člen z měsíce kdy jsou pojištěni dnes 
jste to vy jdeme jsme irové jako poleno pochází odsud víte dá se 
to vystopovat k farmám žádné ale navždy bude alespoň v tuto 
chvíli pohovky speciální kolekce omezené množství cena celý 
rok na úvěr

každý víkend můžete objevovat další a další pokrývá premiéru 
pocit vaše ranní porada co na to říkáte 14 nových rizikových 
fondů výkřiky bolesti bylo to o fous váš sentiment nyní celý 
den si můžete užívat neobyčejného broadbandu od společnosti 
horizont rychlejší než nebe úžasná šest navíc můžete si dovolit 
připojení zapnete v práci to nejlepší z divadla neúspěšný umě-
lec oceněn a hudební štěstí ve světě uchazečů
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zvítězte nad každým dnem rozlučky mu jdou bratr ho pozval šílený 
sedm ne jasně máme čas volně se toulat přísahala bych že cí-
sař budou se i nadále střídat poplatky v kinech v sobě zahrnuté 
také načasovaná inspirace nejrychlejší revoluce jedné znač-
ky báječné rodiny přírodní donegal chutná ne ne žádný obří 
jackpot zaručen jede dál valí další ceny a neobejme vás koupíte 
si lásku máma dokáže stačí vám pouze lepší pokrytí naproti 
neberte nám naše hovory odešlete k nám na stanici moc boží 
méně informací kalorie ve všem hádej můj den jméno události 
při koupi jednoho získáte půl můžete míchat a z volné pastvy 
a lékař organická je v ceně no tak dobrá kuchyně ne zvítězte 
nad životem oranžová

se sedmi restauracemi bez problému spojte obsluhu použijte reakti-
vujte vlastnosti kůže technologie inspirovaná vícerem činností 
se poohlíží po zářivé jedničce mezi krémy proti stárnutí co je to 
za chlapa nahrajte si čtyři jedinečné mytí musí přestat parádní 
záchrana nejnižších pět set laptopů užijte si ty skutečné bojové 
krávy z poloviny ze zlata zabij všechny nastavit nonstop něco 
poslednímu příteli v současné sérii

nyní můžete na vlastní kůži zažít tu neobyčejnou z rychlejšího tele-
fonu neuvěřitelný déle než půl roku můžete si dovolit zadarmo 
inspiraci pro irskou revoluci sjednotili ve svých řadách čaroděj-
nice a černé v dnešní den mrtví řekové vzestup říše právě na 
tenhle talent jsem tak dlouho počkejte vteřinku pozor nejste 
a nedíváte se už ani o rok déle je pozdě pozdní zprávy násilí 
v rodině muž

vyřiďte pěti finalistům chyť mě oblíbená píseň teď stalo se něco 
strašného slíbil jsem to tuhle neděli horizont chytrá krabička 
nahrává cokoliv čtyři programy jakákoliv vzrušující obrazovka 
která by se vám mohla líbit úžasné kanály až k vám do domu 
vlákno nekonečný svazek výrobci společně můžeme přestat 
kouřit jediný použitelný klíč od tohoto patra požádejte zkontro-
lovat za vás test jasný špaček vaření bez dozoru naplánujte si 
přístup zavři dveře od připravme se společně dokážeme zasta-
vit šíření ohně no jako jo pryč na dovolené určo je to rýže nový 
karamel vezmu vás peklo zamrzne v kinech nejkratší pauza 
sestřelte ji naše rudá čára je ta tam jak sis vedl nikdo nevznesl 
nárok odpuštění předefinujte

a dnes večer hned země přívalové
prostě nový způsob vaření polovina chuti čekal jsem pánejo takhle 

se to dělá další rok tu už zůstávat nebudeš je pozdě zlom a jéje 
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a jsme u toho připojte se k nejznámějším jménům filmové 
události že hollywood nesmí být jen jeden pro prvního virtuosa 
složit ji do středy lístky nebo časy jsou snižují stavy a propouští 
dva lidi role není potřeba nechat vás jít teď už nic můžete zažít 
neuvěřitelné o šest měsíců déle můžete si dovolit vyměňte 
chystají se velké změny hlavy aerosoly produkují méně od-
padních látek stlačte nové menší kamery vydrží stejně dlouho 
dobře vraťte peníze zelená kapela copak toho ještě nemáte dost 
motivace dochází stojíte si za tím proč jíte osobní konzultace 
celoživotní váha zavolejte nám ještě dnes nebo nás navštivte 
prezidentura demokracie se strašně přeceňuje vítejte v pom-
pézním domě s kudrnatými vlasy společně pro lásku obnovit 
babiččino křepčení hrdý odkaz eurosongu blikající speciál

havajské široké pásmo já jen vím že se schyluje k něčemu strašnému 
občas se tu prostě objeví věší jí bulíky na nos zlomené srdce 
už chápu proč je rodina slibuji že budu dále odpovídat dávejte 
svým dětem mléko silné kosti absorbovat vitamin jim dodá-
vá všichni hrdinové tady přichází září včera v noci se oholit 
chápeš nekecej jak to že my ostatní hlad luxusní muž barbe-
cue výběh vážní přátelé dokola o tom žvaní viděla to narvaná 
sezóna někdo koho znám na tom nesejde úžasná hra chůze po 
drátě táta klidně ti ještě můžu přiložit nejnovější pořady lepší 
nebe extrémní hlubiny bažinatá krajina podává se snídaňové 
menu bílá klobása sušenka pro štěstí celozrnné dobré cereá-
lie srážka mísa ze skla bezpečnostní simulace celé tělo náraz 
křehká je o to bezpečnější nejlepší na světě celé ty roky přátelé 
na dovolené sedm a půl miliónu jediný den na prezentaci 
natočil úplnou jistě se vyhnul odpadu odepsaný šel do pojiš-
ťovny způsob jakým davídek dobré ráno vespolek cukrovinky 
nás pokrývá dokola k šíření irský jako poleno tady a tady ir 
žádná kdyby 100% dobrota celá a docela představujeme super 
snaživou vyčerpávající vedro kuchaři nervy drásající zvrat talíř 
hrdého sponzora rejnok víly

nebe tohle je můj životní partner původní komedie ani nápad trička 
lidi pracujete vím co mi chceš říct vysoká hodnota auta citujte 
nás nebo navštivte není to k dostání i v modré svoboda na 
zemi užij si vzpomínky začněte se hýbat se svým průvodcem 
pěšky tento víkend neznám tisíce lidí kteří lomcují televizí 
neuvěřitelná ve svazku zdarma na šest měsíců přepni na třetí 
hovor vítejte na palubě new york londýn každých dvacet minut 
to nejlepší v kinech národní válka nehrát drsně kniha jemnější 
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kombinace svět obsazujete pevnost pokud tam zrovna jedete 
objevujte komisionářská karta bezpečnější než na úvěr použijte 
to tam kde vidíte mnohem větší inspirace chvalte město jaké 
auto zbrusu nové zkonstruované nejrychlejší značka revoluce 
nyní můžete na zdravotní péči ušetřit ještě více za méně než 
polovinu ceny výhodná koupě užijte si přední výhody už jste 
tam poštovné a balné zdarma hodnota se vrací doručeno v ne-
omezeném množství

Přeložil David Koranda

Text zazněl v rámci vystoupení autora na Prague International Micro-
festivalu 2015.
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přijměme ovšem

a 

přijměme, že se člověk namáhá s velkým přemalováním,
s vynecháním barev jezera. neklidně se kladou otázky,
na předměty padají plátna, zapírají se o písek
na břehu. rozvažovat, zda stíny nepřibraly na váze.
a kdyby nic: být žena, vědět, že ze stříšek nad vchody
může studeně krápat jak z čistého nebe, sůl,
otřít do vlhka, a dezerty jsou v zavazadle:
deka, udice, plná náruč věcí,
které beznadějně potěší. 

zřetelně se bránit dobrému vychování,
odstup: jít rybařit. úlovek chudobně vysychá na břehu. 
oheň dohořívá, s večerem podlehnout, zaplavat si. 
polykat klidnou vodu, ne moc daleko samotná,
zkroucená hromádka ve spacáku, u jezera. 

přes noc se cvičit v mlčení, snaha, nezašpinit
slabiky, využít plivance ke zlostným blbinám:
vzájemně představit střízlíka s rybou. rákos se pomalu ohne.
v neděli se pod ochranou potloukají turisti, ručníky,
všeho s mírou, člověk to pozná, už psal dopisy
studenou tužkou, těm, které miluje, a přál si,
aby stříbrná linka neodpovídala, ve zlomcích sekund padat jinak,
začít u prsou, nezamířit k hlavě,
špička tuhy, stejně neocenitelná, jako hluboká.

věci se odehrávají, tak opravdově, když je necháš. plány
či dopuštění, stát u wannsee a zamávat dějinám. 
zmírnit svou řeč, rozbíjí se o ní.
lpět na kořenech, lamentovat při přemalovávání,
jít znovu rybařit, opírat se o dobré vychování, rituál. 
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zpátky se vesluje snáz, když je ten správný proud,
odevzdat se bez špetky důvěry. 

přijměme, že se daří dobře, celé dny
při práci, sotva oddělen vracejícím se sluncem. 
přijměme, že je dost perspektiv, už jsou tu,
počítá se jen směs, nanést na dřevo barvu,
lak s rozvahou. přitom si pohvizdovat. stavět člun,
vyjíždět na jezero, za deštivého dne, a spát v něm. 

přivinout se, k nějakému tělu.
odtud všechno vychází. teď je rozumět,
beze strachu nechat čelist klesnout, otevřeně na hrudi,
je nápadně útlá, ale unese. jako most.
plíží se to zezadu, pád, vzájemně se líbit,
otevřít ústa víc, aby se vědělo: náhoda, nebo:
fakt, tak jsem to chtěla, aby se zuby, ty nakřivo,
nedotýkaly, svaly nestiskly, 
rozpřáhnout ruce,
nestydět se, jen tak být. 
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při zemi, v lesích, když člověk někoho tuší,
pozná každé shýbnutí, vzpomínku zkroutí jako loket,
rozzářenou, až na kloub, kde loket končí
a začíná vřetenní kost. kmeny, těsně obtočené,
konečně prázdno, snesitelná tíže. přijměme,
že nelze poznat, kdo tu nese čí strop. 
v jednom místě obrazy oslepují: kdeže nevina,
naříkals z vícerých hrdel, z vícerých hrdel
se vydralo vzrušení, řekl by rozum. 

skutečně, nedává smysl, začít poznenáhlu
při umírání. počítat povadlé listy,
otírat, se sklopeným zrakem, nemarni čas.
rychleji, než by sis myslel, se chybí. 
tvůj roztřepený třas, drtí tě, ztrácí. 
vybočit z řady, vysílat stopy do bažiny,
hrát si s ostřím nožíku,
odhadovat svou váhu, své pohlaví,
je to nebezpečné, daleko od jezera. 

přijměme to, lehce se píchnout mezi prsty,
do kůže, do plovací blány, krvácí to, přistihnout se
při zhnusení, studu, cizorodém pohybu, položit se 
na zem jako první, tak jako jindy společně. vkládat se.
a zatím myslet na slova, chromozomy,
zpotvořený výrůstek a milostné plody, člověk sloupne
trochu kůry ze stromu a sní ji. 
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strnulé blesky, maličkosti, za bouřky se rozfňukat,
přijměme to, nohy podkluzují, motají se,
voda je matná. horečně se chytat jehel kolem stanu,
zkoušet kolíky: ještě zrezlé, ještě v zemi
a vztekle odhodlané zůstat v ní do konce. ohlédnutí
za blesky, obloha už nikde. s úsměškem hrom vztyčuje zvuk,
prorývá se mraky, vztekle pozdravuje. 

přistihnout se ve skrčení. dřepět ve spacáku,
před nosem polštář, pak zas obloha,
zub za zubem rozlamovat zip. oblečení 
se lepí na prsa, nebo jinak: hruď,
chtít klid, faradayovu klec,
hrad do deště, světlo dne. 

v první hodině se ještě třást, namlouvat si,
plavat v houštinách řas. pít jejich vrcholky, mžourat,
celé to mokro vnímat naléhavě, mléčné ryby. 
co je to s mimikry? moc nechybí, člověk se začne
nutit, aby se rozezněl i uvnitř, jako vyplašená zvěř
v poledne, kroutit se jako úhoř, tajemně, neúplně, obklopen
bzukotem, berušky a komáři, přicházet k sobě,
sám k sobě vřelý, přemýšlet a zatím osychat: nikdy nebyla zemská osa
tak skvostně skloněná, nikdy zinkově bílé noci tak bílé. 
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klopýtnout o díru, mech roste, dvojitá zem. nad
zónou stromů si člověk zmáčí nohy. buď opatrný, buší
do kmene. poslouchejte, jestli v něm jsou křikvani, zbabělí, 
tvrděse zaseknout do vnějších hran a koruny. jsou-li úštěpky dost 

pevné,
rozštípni je ve dví, v prasklinách, jestli při tom křičí. 
jsi krásný, neustálý tlukot. unáhleně si pomyslet,
ten pořádek znám z dřívějška, ale odkud jen, odkud? 

vězte,kleist nebyl veselý, z mrtvého dřeva se vytahuje pták.
zavrtá zobák, udělá přímku, dotyk dvou kruhů,
zdají se být porézní. doufat, že se kůra zahojí,
opakováním. přijměme, že člověk tu byl,
jednal. možná, někdo tu byl plavat:
kdo to byl, kdo si přetáhl vodu přes uši? 
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klid se pozpátku tlačí do břehu. rozdmýchat malý oheň.
nejdřív klestí, v prohlubni dřímají plameny, z vlastního popudu
vytasithodinky, přitáhnout nejistě řemínek,
a tak nějak pitomě, hlavu ke straně,naslouchat tikotu,
mezi číslicemi hledat praskliny, škeblovité jak sklo. 

pohled na vodu, klopýtat ke člunu, hluboce se zamyslet,
jestli je už čas zahrabat plameny, troudu v krabičce
rovnou zlořečit, z čisté opatrnosti podepřít vyrovnané dřevo,
sundat jednu řadu, člověk se shýbá ke kruhu,
ke kamenům a valounům, rozšlápne troud.

přijměme,  že cítí vlastní puls, úžas, a chce vědět,
nad čím ten rachot přemýšlí, v jakých posunech v temnotě,
za jakých okolností se rozbíhá. výkřiky nesou barvy,
čekají na nový účel.

Přeložil Ondřej Buddeus

Text zazněl v rámci vystoupení autora na Prague International Micro-
festivalu 2015.
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Kabinet kuriozit

- rick reuther + x

How do I love thee? Let me count the ways.
 – Elizabeth Barrett Browning

na havaji hraje hudba a já jsem vítr, jsem el perro,
in toto člen los zeta, který svoje nepřátele, ať už kohokoli, krmí 

za potlesku tygry & lvy. jsem mansur al-hallaj, 
který se ptal, kdo že je bůh, dostal odpověď:

ty. karel gott v doněcku, here I’m – 

zvůle? 
přístavní dělník s migrénou v 

předválečném hamburku. na instagramu jsem popelka
sázím závory v bagdádu, popřípadě 
těžím coltan v kongu, jsem free link

& syn gigola, úředník v 2. platové třídě, 

na ministerstvu koupelen & půdy marním můzy
na fádních prudách, pracuju ve femino-muslimském 
archivu, včera jsem sťal alexe k. kousek od alabamy, 

v oslu jsem podruhé vynalezl fado; měl dny, chtěl zítřky,
unavený, abych rozbalovat nabíječku, slyšel

šeptat svou babičku: for us, it was zero gravity.

pařím přitom fifu, zahrávám si se zidanem, dcera kima
dotcoma, děda byl kielským zabijákem, 

nevlastní strýc annou frankovou. konečně jsem 
sbalil popkorn, prvotřídní, +- 2000,

koloniální zboží v báglu eastpack, jsem fibonacci,
wolf bierman na youtube, v kostýmu pandy

mě oslňuje matka boží, napůl zrcadlo 
hustě čtené tabs. jsem smrt projektilu
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vinou moskytů, skal a mé vlastní čáry
– nepochybně zkrátka a dobře. chyť mě za penis, 
protože jsem v cali, v limě, mi casa es tut tut – 

signál, π rozbíjí beat,

skladatel z nokie se mstí haydnovi,
charlotte pověsila fíkovník, poblíž

golanských výšin, jak tenkrát zpola vídeň & blesk 

ale to zranění,
dělalo si vůbec něco z prachu? 

#vkrasnechvilibehemmaje

potrhaně toužím, artists who were still living
when the controversy arose are now dead, překonávají

zášť, bude z nich švajz & švajz brr bahamas
víra v sítnici je značná

čemu rozumíme, náhoda: všudypřítomná

možná ďolíček, tahle hlava ledního 
medvěda nad postelí: jsem já. míchej,

neboť jsi překrásná – co je krásné,
říká y’all. externě, jsou gigabyty,

který ti pošlu faxem:

poslal bych. 
v podkolení jamce kluka ze střední evropy

lehce svrbí; špatně provedené cvičení,
rilkeho sbírka v překladu t-paina:

jedno každý stehno je kýč.

jsem déšť, bubnující,
bez spojení. jsem tim, hey time,

víte, desky, který jsem poslouchal
libidem & ty, kterým jsem, s přízvukem – 

cože, když nejsem ty, slyšíš, jsem vůbec?
kdo, když ne já, by mě vyslyšel v úžině

poslední knihovny světa – tvoje opotřebovaná 
vzpomínka, šimrání, byznys jak ibiza?
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chcem svý zadky do každýho ze 4 nebí, 
ptačí perspektiva, nasává od půl čtvrté, zrychluje,

nehne se z f leku, dělá beta chyby plný jetele,
zkouší slavíka, což nevyjde – 

suchoprašně trnou slipy, browsuješ arktidou, samý
lepenkový fasády, rozmáčklý cikády v zádveří,

lehátko a má analytička – která tuší:

jsem ty, ale ten druhý nejsi ty už
nikdy macek, natožpak marek nebo kdo… 

tak jako gesto, tyl přistání & klementinky ze špáru,
gangbang na protiletadlový věži. rupnou mi nervy, vezmu

hřebíček, požiju ho: sérum
bílé krychle v náporu sladkých přívalových vod

pokaždé,
když jsem tě spatřil,

měl jsem tisíc dní kocovinu 

pak jóga, čepice z pěny a baldrián
– výlučně noc.

#hernimoznosti

alláh praví: لوقيو ةرفح يف سلجي ناك نيحلاصلا دحأ
ِبَر َلاق}  ِلََعل** ِنوُعِجْرا ّ ًلئاق ضهني مث ، { ْعَأ يّ ,دق اه : هسفنل ا

 což v překladu znamená Spravedlivý seděl v díře a říct
  {Pán řekl Arjon ** Akty Ali}, a pak stoupá, říká si pro sebe: Hle,

ve stammheimu nosím pradu, fuck fuck fuck, 
ganja, axe, tvůj bro, kterým jsem, je trakl, 1914,

sněhurka v grodku, člověk neví, 
jaký slovo napsat, jde ti o červenou, bílou

nebo kakaovou hněď? možná sléz, kapesníčky, vosk, 
sekaná? mám si oholit hrudník?
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jmenovat se jinak, je tu někdo bell hooks
nebo de sade? nebo nebo, někdo

kdo mě nikdy... nenapadne, zapomněli jste vyplnit předmět,
na druhé straně – jsem přece reál: bílý, mladý, muž, post-

freudián, mluvím o & tom – ale co je s fordem,
těmahle předlouhýma ulicema & kolejema pak?

tvým pindíkem v pouličním dekoru,

má rád jeden verš. od chvíle, co jsem velký,
se v zemi mýho srdce nekonalo ani jedno

hromadný vyvražďování, viz all. z němčiny se bezmála
stala americká mateřština, tweetuje kohl 

& shodujeme se: lampedusa je shit,
brusel taky stejně jako

je shit slovo shit a mezitím,
většinou po jednom, taky děláme e-e: u jídelního stolu,

ve sloních jatkách – samý highs turning pro,
timovy kašírovaný vejce, h&m, jim crow feat wagner

rád bych zažil svět bez ndr,
to by si člověk… zbržděná

zpověď v tradici rukojmý & vogelweide,
zase walther von der. pořád miska, voda na kytky,

rex & obličej haftiho. dj 3 cihel 
v rostocku sděluje: yu gi oh.

do you get my touha? možná jsem já 
jen já – pokušení zhruba prostřední,

bezprostředně otitulkované: tak padej, přičemž otevírající se
ústa nevydávají podtóny. píšu gender, 

jestli se ještě smí vůbec slavit, protože mi to připadá hot, skučím. 

kdo žil mezi těmahle tapetama? co to právě dělám?
přes klikání slyším yo la tengo, 

nemůžu ovce, ty ty? seš zaseklej v dokumentu
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i nickname everything např. 

bitch please: kazím švagrovi telku,
má rád latino – zdálo se mi, že jsem se fordkou 
proháněl montevideem & měl díry po kulkách

v legu – ale jak se jen jmenovalo to hlavní město před dantonem,

před březnem, kritikou, tvrdou, před mým půl litru 
těžkým, srandovním údem? & a jak ti 

spočinul na čele, tenkrát, roku 1871, my v zárodku, montmartre, 
co je to evropa a kde se to zapaluje? 

figaro! zabedněný souostroví! koupím kuchyňskou lampu,
100 nejvlivnějších afričanů/anek: znám jich 7, 

proč to tak je? na svým cloudu mám krásný obrázky
zvířátek, vážně krásný – číslo tři tě dojme nejhustějš,

k slzám! žádnej shit, což není 

to nejhorší – okousaná hlava, prastará ledvina
prasklýho kytovce velkýho jak moře – anime/a/ae/arum. 

kvůli reklamě na aha.com jsem musel 
vypnout ad-block, přejete si – něco říznýho,

ptáš se mě, ptáš se bambiliónu rozpálených
námezdních dělníků v kantýně, kde je mixtape

pro naše všeobecný, děsně zraněný srdce

– ptám se,
na co mám odpovědět:

zraňuješ, já zraňuju jeho, pořádně,

on zraňuje to, hop-do-kroužku. jsem pablo escobar,
hraju domino. jsem tyron, třídím, držím se mezi jdi 

& nechoď štrýtem – jsem proto
nepravděpodobně hotovej? jistě. moje náklonnosti kolísají,

kosmický zdvižný vozíky, manický přihazovač, 
five remote redlights, tvůj lajk u jeho obrázku

zatímco vězím v bad säckingenu, večer jít do haly
na badminton, do vavřínovýho hájku – všechno bude dobrý
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miluj mě v mnichově, v prádelně, na hrášcích
černočerný kádě s ledem, který blikají. 

Občasná extra-zkušenost – ץוחה היווחה םיתעל
Tělo celkem  –  תללוכ תיפוג
Pocit, který  – לש השוחת

Pozorování dublety – ליפכ לש  תוננובתה

#strikprosim 

když slyšíš někoho říct “já” a otočíš se & johannes b. kerner pije 
borůvkovou limonádu

pohrdá plurálem, nerýmuje 
se to: jsem teda, posedlej _ jsme politika,

smečka vintage, smysly zpomalený.
máma vykřikuje rozparáděná & pozdravuje,

můžeš mě odsoudit za moje stopy, klidně
jako když tě považují za blba, morouse, povýšence, 

případ od případu, podle noci, co se zosnová. 
sex se počítá.

nevztekám se, a i když srdce boxuje, 
vypadne proud & miluju mrazák,

učím se teď milovat i lidi, co jsem nikdy nepotkal.

mám vilu, šedivý piáno
- podle toho vyplazuju svoje otce, od nejhorších 

s břichem, který rozeznávají moje klávesy,
7 ½ prstu, prohodit zdi oknem, 

sklenici vody u postele, 
kterou vypije jednou ten, jednou ten.

většinou nalejvám, přihlížím planetám
v proměnách v hromady střepů,
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soustředěný na vylepšení hákového kříže, 
úplně ve stresu, se z okamžiků stávají termíny

vytanou z T9, nový spěch – 

bez ustání se ke mě připližují maily, 
mnohý macho, mnohý moucha. jsem

opačný výsledek rozviklaných algoritmů.
když mám chuť, roztřeseně píšu

i když neumím hindi, ale zkouším to: 
i’m with you: 5555. komentář

na 1 picture everyday
for a fistful of centuries

mezitím šum z goa v sibiřské stepi,
tu & tam demošky. 

& jestli mě máš ráda, děvenko,
vytvoř zvířátko, stát s víc než 250

typy budov. tady je internet,
rozmazlený polypy. googluju moudré 

muže & why do mus & obdržím appku zdarma. 

jsem tak unavenej, silikon. moudří mužové?
nemáme. je ale sedmero, nesou

do království skleněnou komodu, jeden pokašlává.
nikdo nesmí identifikovat marii. 

pobřežní hlídač si o tom smí zabroukat písničku. 
where the duke cannot climb

tělo věže, plovárna and:
nedohledný – dmu se pýchou, když se někdo

dokáže rozprostřít ve vesmíru, naklonovat mořského
koníka na marsu, třetí měsíc? prostřílený

muezín na rehabilitaci: that’s me. jinak se hryžu do pupku

chodím s pistolí do opery & odevzdávám ji. 
zabíjím kameny, vidíš, jak jsem hotovej,

a když už – kde je pojistka
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ze včerejška – krabička sirek v letadle?
jak s ní naložíš – postrádá dopamin & 

jaká speed se hodí k výletu busem.
kidnapnu svýho horskýho průvodce & když

pískne, dostanu strach, že všichni
se rozpomenou na alfa, možná. filtry se opakovaně

vyskytují, hromadí se & žnou. trhlina

vytváří pauzu. socializovat se u vajglu, everybody, 
– každý sem!

postavte mi k posteli chór, vykřikuje schubert. já ovšem
nosím obamův nátělník, kde je deka? 

chci ji & celou

nevím, umřu? oblek na míru?
obchodovat s mušlemi, kartuše z burkiny faso?

při zpovědi jsem sexygirl2, vicezboží
na wc, nářek, který stáhnu houžví – 

nakonec vyskočí srnčí &
zrnitý video sexu, kterej byl nějak vlažnej. 

pak violka, mám sperma ve vlasech,
sluníčko svítí. teď jdu k telefonu,

temný pousmání, od tebe

to trošinku bolí, malilinko,
bolí bolí bolí, protože to není pravda, běží auto-tune. 

fajn, že ještě nejsem mrtvej: získávám přátele

a jdu s nima do baru, otevřu & 
rozleju sekt na hranice.

 
přeložil Ondřej Buddeus

Text zazněl v rámci vystoupení autora na Prague International Micro-
festivalu 2015.
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nekropotence (zlomek i)
Ediční komentář: Zveřejňujeme fragmentární text ve zkrácené 

podobě (je to tedy fragment fragmentu), zmiňme také, že 
kurzívou označujeme zlomky předmluvy k němu – z té se 
rázem v této mosaice stává doslov předmluvy a předmluva 
k doslovu, či snad vypravěčská retardace sui generis, tudíž 
předmluva a doslov postrádají smyslu. K naraci směřující 
”cáry“ ponechejme bez zvýraznění: snad vypravěč promine 
a nepohasne tímto zjednodušením.

Zdaleka to není vše, co poutavého jsem zvěděl o mém vulkanickém 
posmrtném vědomí

 • totiž že není výbušné jen metaforicky, nýbrž především fakticky, 
metatextově:

každé mé kýchnutí znamená kiš-kiš strouhání magmatické mrkvičky
tu-a-tam-si-na-tam-tam-sáhnu-si-a-sic!

 • ale nechejme toho, raději vyprávějme & přehánějme, protože váš 
čas kvapí, svižní Babyloňané, každým přečteným jste blíže hrobu, 
tragickému zakopnutí, ouha, komickému selhání dýchacího ústrojí, až 
se, haha, plicní vaky rozkašlají smíchem z nechtěného vtipu okolnosti 
nástraha-mechanika-chůze...

nechme lámání vazů, v kraji kaolinových tůní, tankových zátaras 
a bordelů na půli cesty k dokonalosti Vůle Nezůstat_Sami

 vizme obrázek jako vystřižený z pohledu vnoučat babičkám & 
dědečkům:

 hůrka pramálo větrná vyrůstá ze skoliózy tektonických 
desek, pod příkrovem listnáčů & jehličnanů s letokruhy bídy 
a kyselých dešťů & stožárů o miliardě putujících a ztracených 
a navrácených voltů se mrška sotva schová, je to spíše 
ostýchavé budižkněčemu popelavému
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 Jako se celá milénia chystala egerská sopka vybuchnout, 
rozdat plnými hrstmi svou hřejivou lásku, třísnit popelavou 
peřinou vše příliš živé,

 tak já se s vervou askety držel, abych kdekoho nezadusil přívalem 
slov, neserval z nebohých statistů kůži pouhým

 „uvozením“ klíčového slova

 a s gustem ji nesnědl, nerozezněl se magmatickým varem 
kručivých, ach, po líné kůži touživých myšlenek – tak se slévají 
slova v slitislovné pojmenování nezachytitelného, ve výčet strachů 
a strachu ze strachů.

  Ó, ano, mladí svišťové & máminy hospodyňky:

 Ve vášnivém afektu bych byl schopen slovem zahubit, nechat 
rozkošnicky krvácet v průrvě na listy, stonky a jara květ,

 nebo odsoudit k vysychání mezi pekáči a hrnci a talíři 
s nedojedenými pokusy na hmotě, už proto, že takovou zkázu 
dokáže Slovo přinést, tedy zkázu, že se v nás rozšíří samožerná 
dírka v hltavou průrvu, v nenasytnou propast,

 malinká skulina v mazlavosti našich těl,

 že totiž jedno resonující Slovo umí v této organické chybě 
probudit šelmu

 a tento dravec ve vzteku a touze ochutnat moc nabývá

 rozměrů & žravosti černé díry,

 Nicoty propastného hrobu bez jmen, kuchyňské kobky 
s vyjedeným, do ticha rozšklebeným

Proč?,

 Nicoty, která vysaje třeba támhletu, podívejte, bytost zvnitřku, 
až nezbyde
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Nic,

 prázdné místo na sedačce vlaku, kina, ve frontě na beztak 
bezvýznamnou službu lačnícímu tělu, aniž by to kdekomu 
přišlo divné, že zmizelo jméno z matriky, vypařilo se číslo 
z pořadníku, ztratila se stránka knihy

 (a basová linka líčení by nerušeně pokračovala na stránce + 
jedna_dvě_Dvojta_jde).

Tato má role občasného, okolnostmi nuceného snajpra s vulkanickými 
atributy byla vždy bratranecky spojena s egerským vesuvem 
a projevovala se mortálně & immortálně

smrtelnickými příznaky v náhlých výronech emocionálního magmatu, 
štiplavého & žíravého jako stopa po nadzemsky, přeludy chrlící, 
žahavé papričce sebemrskačství;

nesmrtelnými symptomy v tendenci k verbalizovanému směřování 
vražda_smrt–zabití, nejdříve duševně, tj. formou subverse ega 
a zhmotnění fobií konkrétních & abstraktních, v radosti rozdávat 
emoce vše egál

a konečně technikou výstavby situací, pro něž má vědomí nachystanou 
agresivní alergickou reakci – kostilamnou křeč a vomitus.

Ano, mé drahé ostřelované objekty, vřel jsem a vyvěral, stejně jako vřu 
a vyvěrám „teď“

bublikybublifuk! –

vyprávěje o tom, jak a proč vyprávím, ačkoliv se pranic starám 
o průchodnost takového vyprávění.

 Tak například jsem nezmínil nefalšovanou událost sběhnuvší 
se v jednom nepojmenovaném možném světě, totiž dívejte 
se na tu slávu kouzelných chvilek, neváhejte se po hrstech 
ládovat popcornem a zapomeňte v té žranici smyslů sami na 
sebe, tedy: zmíněná šampaňsky explodující zátka egerského 
vulkánu, tříštící se v úlomcích basaltu a bombardující střechy 
rodinných domků, garáží, zenové trávníky bárbekjů_zahrad 
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(úlomky se zasekávají do hlíny, ve stéblech se za horninného 
deště nadobrozlo ztrácejí stopy dětských bot, sandálů, pantoflí 
a upocených, hrou o nevinnost prokrvených plosek), přístupové 
chodníčky, rošťácky kýmsi poučeným zhotovené z lávových 
kamenů, tolik domácky praktických, protože za letních dnů

 fff

 nasají sílu vesmíru jako širošiře na zemské hroudě rozplácnutý 
šaman, skenující nočně_denní nebe nad sebou i v sobě, a po 
chladných nocích zas

 ššš

 příjemně prohřejí i neprokrvené plosky dítek & rodičů (jak 
nám v profánním překladu hesel

 fff & ššš

 kázají marketingoví arcimágové, odění v mušelín & brokát, 
aby nebylo zahlédnouti hadr načichlý chlastem, žaludečním 
šlemem bujáratého výsměchu prvním, jediným dojmům, ti, 
co se nám ve spáncích vkrádají do uší coby potutelně hadí, 
slovesnými břitvami ozbrojení hašašíni, pronikají jako červi do 
vzorců chování, v příslibu bujáhuráratého ráje hurisek & sprch 
zlaťáků & blitkami zarostlých chodníčků podřezávají bušící, 
živelnou tepnu panenského vědomí) jako ukníkaná, očkatá 
koťátka, širošiře roztažená coby pytlácké trofeje po křeslech, 
trávnících, střechách rodinných domků a garáží, jen co ledová 
chodidla ráčí...



54

lUKÁŠ PalÁn

ata
Spařená kůže trojhránky kovu,
těžknou, lámou, vláčí.
Moje matka oddechuje.
Vydechuje.
Nadechuje.
Nedechuje.

Odnesli mě do vedlejší místnosti.
Krev.
Mléko.
Poplácaná prdel, otevřené oči.
Otec, okno, stůl.
Popíjíme víno, on hodně, já
NIC
Na závěr se mě pokusí uspat.
Já
NIC

Vyplivuji peří meruňkové příchuti.
Polštáře po další měsíce nesnáším.
Když je mám pod hlavou,
maluji slzami.

Ráno otec brečí.
Odpoledne večer zítra taky.

GorGel
Kdo žije, ten zemře.
Není na tom nic špatného.

Drápky se mi zařezávají do kůže,
děda kouří dýmku a opakuje
kdo žije, ten zemře,
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není na tom nic špatného.

Hážu spokojeně žabky.

Teď bydlí v řece,
už je nemusíme krmit.

Otec připomíná koťata.
Drápe se na pohovku,
honí vzduch,
vře a padá.

Myslím na to u pokaždé u řeky.

Ty dny
stará kočka chodí zmateně po dvoře,
proráží sklopenou hlavou přítomnost,
ale nakonec neuteče.

ChWar
Země začíná u bažin,
pokračuje přes helmský les,
končí přehradou Loughorn.
Patříme sem,
někdo musí ochladit kameny v řece.
Léto tu patří dešti,
rdousí stromy kroky plamenů,
smutný příběh,
běžný sedlák by chtěl něco dodat,
jenže čas už není,
vemena se kroutí mlékem.
Na loukách zapalujeme hranice.
Rodíme se vyhaslí,
takže se nebojíme uhoření.

Víc už nic neexistuje.
Nemáme zákon.
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Otec říká, že jsme svobodní,
protože nic nevíme.
Jak tohle může vědět,
když nic neví?
Po každé otázce následuje trest.

Staří se toulají ulicí,
máme biograf a zimu a výlov.
Doktor přijíždí ve středu,
ostatní dny nezbývá nic jiného než zemřít.

mizU
Pořád ten stejný polštář,
stále cítím meruňky.
Je to lov.

Chceme-li se bavit o pravděpodobnosti předpokladu konce a náhod 
pravděpodobnosti štěstí není ničeho zapotřebí v polovině 
rozpadů kohokoliv zvážit je potřeba takovou tou okrajovou 
transparentností aplikací vlastních kovových potřeb no to teda

to teda páni
jak moc je možné vůbec pružit,
nehledě na tělo

Pak je potřeba
dolít kalíšky a táhnout figurkou,
dřív než nám začnou hořet.

Jmenuje se Eike.
Pokládá odpovědi na talíř,
jak lehké je stát se epicentrem.
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ranterr
Doktor od začátku války nepřijel.

Ke středám se přidali i úterky, pondělky,
víkendy,
přišli jsme o všechno.

Po každé otázce následuje trest.

Koťata se přemnožila,
v řekách už pro ně není místo.

yVerse
Potok je opět volný,
úroda koťat byla letos velmi silná.

Přístřešek padl,
zahradu zalil beton.

Poté přemaloval vše, co jsem přemaloval.
Natrhal kopřivy a pohladil prase.
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fragment bez názvu č. 13

(šťastné číslo)
symbolizace slov
symbolizace čísel
smyšlená hodnota
systémových částic
superstice 
supralingvální separace
skutečnost oddělená od neskutečnosti
síla matematiky jako univerzálního jazyka
spočívá v tom, že zavrhuje jakoukoliv
subjektivitu – existence je cílem stejně jako neexistence
totalitární systém lhostejnosti
oproštěn od materiálního stavu
počátek
!
nakonec je jedno
jestli jedna nebo nula
jestli něco nebo nic
jakoukoliv informaci 
– tou je cit, myšlenka, emoce, existence i hřib –
je možné rozložit na 
jedničky a nuly
bytí a nebytí
ano a ne
kolik an a kolik ne?
a není to jedno
jestli na počátku bylo něco, nebo nic?
jedno to není
protože to by bylo něco
nic není jedno, tedy:
všechno je nic,
jednoduše řečeno vzorcem
jazyk čísel je nezávislý
na nás s adresou:



2015

59



60

JonÁŠ thÁl

země, sluneční systém, mléčná dráha, místní skupina galaxií, 
vesmír,

jazyk čísel si vystačí s neexistencí v podobě nuly,
a po nás nepřijde nicota, 
nic se nezmění
nula se nezmění
a vše bude zas jedno…

fragment bez názvu č. 0/1

…nicota, nicotnost, nic proti ničemu, 
kolik částic tolik antičástic, odnikud nikam a možná ještě dál,
z ničeho nic a možná ještě dřív, o samotě osamocené, bez sebe,
avšak vždycky kompletní binárnost prvního prvočísla,
absolutní nedělitelnost atomové neděle je spíš o 
relativní inertnosti některých zdánlivě nečinných elementárních 

částic
než o absolutní hodnotě kladných a záporných,
nesmyslnost naší smyslovosti
proč by jinak temná hmota tak absolutisticky vítězila
proč bychom se pořád tak autisticky drželi pozorovatelného
tělesa 
těla
a co těla páně?
(„proč ne těla paní“)
to se radši už nikdy nehnout z místa 
a zavrhnout nesmyslovost víry
protože jediná možnost by byla vrátit se ke smysly potvrditelné
avšak nikdy nespatřené temné
neviditelné 
hmotě
jež tvoří univerzální poetiku beze smyslů
a udržuje rychlost středu ekvivalentní s rychlostí okraje,
takže se vesmírný cyklista nenamotává na své kolo jako cukrová 

vata na tyčku,
takže se ramena naší galaktické chobotnice neodtrhnou a my,
miniaturní chobotničí přísavka, neodlétnem
na druhý nekonec nám známého vesmírného oceánu
spolu s odtrhnutým ramenem,
které v tom případě nestříká všude kolem sebe
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jako héřiny neochotné bradavky,
a mléčná autodráha pokračuje a rozváží mléčnou mlhovinu
(„proč by taky člověk pil mlíko z jinýho savce?“)
a recykluje viditelnou hmotu na nová těla,
stejně jako naše tělo časem zrecykluje samo sebe,
a nadělá ze sebe spoustu jednodušších molekul
o stejné atomární hmotnosti,
ani atom se neztratí,
a celé to vesmírné porno zase znova
(„proč nepít héřino, když už je rozlité?“)
a obskurita zdánlivě nekonečného osamocení znova
od třinácti k jedné a zase zpátky,
všechna pozorovatelná čísla jsou jen zlomkem absolutního počtu
(„tak proč se kurva snažit?“)
když nic tak nic a v knize psané jazykem jedniček a nul si já 

nepočtu,
jelikož mi nikdo nevysvětlil, že matematika je jazyk stejně jako
mateřský a ten je třeba do hlavinek vtloukat od narození
jako tvrdý a měkkí
(ač zrovna to by si čísla nedovolila, dle libosti tvrdnout a měknout)
násilím, lepší nic dobrého nečekat
než se toho nejlepšího nedočkat,
takže se radši naučit to i to,
i to, že to, děťátko, na světě bude jenom horší,
a sorry, že jsme ti ten svět zkurvili,
ale říkali jsme si, že to je lepší,
než kdybysme tě sem nikdy nevpustili
tak buď miláček a dělej hačí
a jednu lžičku za maminu,
svět nebude už nikdy hezčí,
do pusinky rakovinu,
mrtví ptáčci přece nepláčí,
a tak dále a tak dále a tak stále
až na hranu univerzální podstaty lidskosti
protože středem univerza jsem já
a jeden z nejjedinečnějších jedinců
ocať až na hranu nejbližší singularity,
kde jedinečná lidskost konečně může políbit 
vcucávající černý důlek,
pusu na pusu
hranu na hranu
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ocaťpocať
nic proti ničemu, odnikud nikam a pořád dál,
nesmírný vesmírný nezmar vlající v hlubinách zmaru
v temné řece, jíž nepřekročíš tam,
natož pak zpátky,
natož pak ještě pětkrát,
tak se upokoj a do svých plic pozvi temnotu mikrovln
rozkmitávající řeky vodíku
a tvé plíce seškrcené
jako balónek na šňůrce
jako savec na savcově vodítku
a na očích klidně nos mince
a umět dýchat povrchem kůže ti stejně nepomůže
a stačí škrtnout a stačí píchnout…
víme, jak rychle ve vakuu putuje světlo,
ale vědět jak rychle ve vakuu putuje smrt
je pro existenci tohoto univerza stejně irelevantní jako 
zda má život na jedné z planet podobu
relativně inteligentní (avšak asymetrické) civilizace,
či radiálně symetrických hyder,
i když hlavně že tak líbezně oduševnělá duše lidské civilizace
na chvilku přežívá dál, protože kdo by jinak šířil ducha naší 

duchaplnosti
(když nikdo jiný duši nemá
a nikdo jiný duši nevytuší 
než ten s duší místo očí – 
teda nebo kde ta duše vlastně trčí),
„deset deka duše, ale bez sítnice, a čtvrt kila ducha, ale ne svatého,
páč ten už je na pokraji vyhynutí, takže jen odřezky z oduševnění, 

děkuji“
a pak že se duše koupit nedá,
když už tě slepota skoro dohnala
a duše v tvých krásných bulvách 
už prosvítá ven,
jako kočičí oči ve tmě
a lucidní tapetum jako odrazka nebo jako zlaté mince
na víčkách mrtvého poutníka na cestě přes pět řek,
jako dva chryzoberyly v lebce místo očí,
snad těmi by šlo si zaplatit novou,
jenže kočky mít duši nemůžou,
protože by pak lidskost nedávala smysl,
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to bychom si rovnou mohli vydloubat oči z důlků a hrát si na slepé,
i když by naše oči vlastně visely na nervech jako oslizlý náhrdelník
a sledovaly by záhyby trika,
které by bylo čím dál nasáklejší naším tělesným slizem,
a bulvy čím dál sušší a víčka stále vpadlejší,
takže lepší počítat s duší,
ač počty ne vždycky vycházejí,
vesmír ať promine,
začátek konců: jsme (jenom) lidi…

till minne av älskade Tula (2003–2015)
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Ptačí řečí

Původní cyklus fónických básní byl zamýšlen jako dialogické promluvy 
mezi lyrickými subjekty (Chrastava – Vlašský Daniel; Klatzek – 
Laňka) ve sbírce Krooakrooa (Host, 2011). Pří výsledné autorské 
kompozici jsem však od těchto ”ptačích promluv lásky“ upustil, 
neboť mně to přišlo příliš překombinované. Po několika letech je 
tento cyklus neustále v pohybu, rozšiřován a rozvíjen. Zde je tedy 
dosavadní verze z května 2015.  (rf)

za letu 

melodicky
Fűűoo!

svištivě
Fűűoo!

syčivě
Fűűoo!

žádné klapání

mono i

Kikikikiki…
Kikikikiki…

Zick
Zick

Wrie
wrie
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Křik ze stromového hnízda

Gääiii
gääiii

ke keke

tschack
tschack

ke keke

tschack

Vysoké táhlé
ááááíííííííí

vysoké táhlé
ááááíííííííí

vysoké táhlé
ááááíííííííí

a pak
giackgiack

a pak 
giackgiack

U rodinného stolu

Sameček: 
Huhuhuhu
huhuhuhu
huhuhuhu
huhuhuhu

Samička chraptivě: 
Gwäch
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Sameček: 
Huhuhuhu
huhuhuhu
huhuhuhu
huhuhuhu

Samička chraptivě: 
gwächgwäch

Sameček: 
Huhuhuhu
huhuhuhu
huhuhuhu
huhuhuhu

Mláďata syčivě:
fzschtfzscht

mono ii

byrupčip
byrupčip
byrup

byrupčip
byrupčip
byrup

byrupčip
byrupčip
byrup

V kleci. drátěný zpěv; 
stálé tázání

Jehytjá
kepp
kopp
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Jehytjá
kepp
kopp

Jehytjá
kepp
kopp

Kopp
kopp
kopp
kepp

Kopp
kopp
kopp
kepp

Jehytjá
jehytjá

já?já?
Já!Já!

V hnízdě

Sameček:Didlich?
Samička: Bit. bit!

Sameček: Vricevrice?
Samička: Švíírkork, škvíírkork!

Sameček: Gje?
Samička: Gji.

Sameček: Ditdit! Kjakkjá.
Samička: Diditjakjá?
 
mono iii
Gigig...irr
gigi...irrr
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čakčakčak
gag 

Króókróó
reč!
skver!
reč!
skver!

mono iV

Cikstett tet 

kippkipp

tiglictju bit

za letu

Giffgiff
pink jyb

Kvékvé

Cuíkcjeb
birr tjurí

Kvékvé

rozverný 

Dydlí
cirkví
psí síb

Dydlí
cirkví
psíb
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Dydlí
cirkví
psí síb

Dydlí
cirkví
slib

hádka

ona vyčítavě

Voidvoiderdidi? 
cilpcilp!
karrdipdipdip!
jiw tek tek
dschrrr! šak? šak!
cjíísrrbtcerr!
črrčšrr!
húu! hú-u-u…
gju?

on v afektu

Ku vik! 
bububu!
huhuhu!
kef? kref!

Rakrakrak!
rakkrakrak!
pryrr! týttýt!
kixgigigigi!
ygg!
gigigigi!
ygg!

samička se trápí

tlumený vnitřní monolog



70

DaviD KrňansKý



71

2015

Cikcik
šnirl
cja
tittai
cissis
trydritri
didloi
lyly
dydlí

V leže 

Sameček omluvně

Klikluuvikú?
piupvit
tlýlijejí

knui
kiakikiki
pylitpylít

tjoitpjýt
tjoitpjýt…

Samička jíkavě

Vibjigašvittů
tjýldididi
dididitjýl
pit gréet
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Úvody z Fra

elsa aids

Solidní úvod nemívám nikdy. Dnes je to ještě horší. Těch pár slov 
vzniklo bez mého přičinění, ve spánku; než jsem do něho včera 
upadl, četl jsem fragmenty toho milostného cyklu, který Elsa 
Aids publikoval v A2; dál rozhovor, v němž říká, že za nejlepší 
české básníky současnosti považuje některé překladatele (což 
podepisuju); a pak rozhovor s překladatelem Vratislavem Slezá-
kem, který začíná otázkou: ”Máte literární sny?“ (odpověď jsem 
nedočetl). Ráno z toho bylo víceméně toto:  

Milostná báseň, kterou chci ve svém úvodu zítra definovat, je prásknutí 
biče v tvé ráně. Panuje domněnka, že milostná báseň je – ač při-
lepená na pupek – robotické rozebrání před kopcovitou krajinou, 
ale já myslím, že je to spíš dráždivá vůně toho, kdo nemluví; oslava 
mdlob; plamen sliny řítící se do světa. A nejednou, vlastně často, 
je pravá milostná báseň rostlinná zima, která láme údy. 

To tedy vůbec, říká mi na to EA (a já vím, že má pravdu, že mu na to 
nebudu umět odpovědět). A pak řekne (a tím to uzavře): ”Ve 
správné milostné básni tvůj vlastní (ne její, ne jeho) průsvitný 
stín zlehka klesá, v extázi, že ho někdo pozoruje.“

Úvod ke čtení maurizia meda, který nepřijel

S Mauriziem jedeme autobusem čínskou provincií Čing-hai. Nedíváme 
se z okna, díváme se na naši domorodou průvodkyni, která vedle 
řidiče mluví do mikrofonu. Ještě nemluví, ale chystá se na to. 
Už mluví (kolik jí je?, osmnáct, sedmnáct?). ”Dobrý den, jmenuji 
se Lian-pche-či, ale oslovujte mě prosím Coco, to je totiž moje 
autobusové jméno. Lidé si ho dobře pamatují.“ Maurizio zvedá 
ruku, a když ho Coco milým gestem vyvolá, zeptá se velmi pěk-
nou angličtinou: ”Co znamená vaše čínské jméno, Coco?“ ”Víte,“ 
odpoví Coco, ”můj tatínek měl moc rád poezii, zvlášť naše staré 
básníky, a tak mi dal opravdu neobvyklé jméno.“ Pauza. Maurizio 
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Medo, peruánský básník na zadním sedadle, tedy říká: ”Takže, 
Coco?“ Český velvyslanec, který sedí vedle mě, mi šeptá: ”On se 
jí takhle nemůže ptát, to je hrozně neslušné. Myslím, že mu to 
neřekne.“ Provincie za oknem je teď zelená, před chvílí to ještě 
byla poušť. Nedívám se ven, dívám se na Coco a Maurizia. ”Tak 
dobře,“ řekne Maurizio, ”já budu hádat. Znamená to Vráska na 
tvém kapesníku?“ Coco se usměje. ”Ne? Tak to znamená Noční 
rosa.“ Coco vrtí hlavou a můj velvyslanec šeptá: ”To je debil? Znáte 
ho?“ ”Neznám,“ říkám. Maurizio mezitím: ”Larvy a červi? Máma 
na mraku; Doruda rozžhavená koule; ne? Tak to bude určitě Hračka 
na chodbě.“ Coco pokládá mikrofon, stojí a dívá se z okna (teď zase 
poušť, vlastně polopoušť). Peruánský básník Maurizio Medo se 
nadechne a řekne: ”Myslím, že by to mohla být Nezbedná nymf ička. 
Co? Taky ne? Tak tedy Lesk na mém penisu?“ V tom okamžiku se 
mění čas: v tom okamžiku se Coco bleskurychle sklonila k řidiči, 
autobus zastavil. Estonská básnířka v červených operních šatech 
Doris Kareva se vymrštila ze svého sedadla, otočila se směrem 
k Mauriziovi a trochu nečekaně řekla: ”Vy a vaše fantazie!!“ Pak 
si zapálila (to se v Číně může). Řidič mezitím povstal a s Coco 
v patách (kvůli překladu) se blížil k Mauriziovi. Řekl: ”Pane, jestli 
s tím okamžitě nepřestanete, celý autobus se kvůli vám vrátí do 
hotelu.“ A Maurizio na tu výhrůžku hromovým hlasem odvětil 
památnými verši, které jsme si s velvyslancem přeložili a zapsali 
do mobilů. (Velvyslanec ještě na adresu debila poznamenal: ”To 
je jak z Holana!“) 

Překlad zněl:

Básníci jsou takoví, proto
jim říkáme básníci.
A ta dívka je šílená.

Pak Maurizio posmutněle zmlkl. Přes uličku se ke mně naklonil básník 
Tomas Venclova a řekl: ”Tak, první veřejné čtení máme za sebou.“ 
Vzhledem k tomu, že jediné čtení, kvůli kterému jsem do Číny 
jel, trvalo šest hodin a sestávalo ze třiceti šesti zahraničních 
a padesáti osmi čínských básníků (pronesl jsem na něm někdy 
kolem půl jedné v noci jednu osmiveršovou báseň v češtině; 
potlesk trval déle nežli báseň), tedy vzhledem k tomu všemu, to 
bylo jediné autorské čtení, které jsem v této vzdálené zemi zažil.
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Jonáš hájek
Básně 3

Není to zas až tak dávno, kdy jsme já a starší báseň Jonáše Hájka s ná-
zvem Velikonoce slavili Velikonoce. Šlo nám to dobře, užívali jsme 
si: spojili jsme oslavy s jednodenním výletem (Jonáš je nedostižný 
v plánování bleskových výletů), koupili vajíčka a nařezali pruty; 
pak se zaposlouchali do jazyka místních a vajíčka, bílá a hnědá, 
dál bělala a hnědla v ledničce (bělají a hnědnou tam v té chatě 
dodnes), pruty (ráno namočené: to byla, Jonáši, moje aktivita, 
vzpomínáš?) zůstaly nespletené. Chtěli jsme něco říct, ale ne-
věděli, jak to říct, přesně vystihnout. Nasekali jsme v té záplavě 
velikonočních náznaků a spousty němé suti, které se na nás valily 
ze všech stran, pár asonancí, pár vzpomínek na rýmy a na jiné 
rituály (zazápasili jsme si v kategorii ozvěn a ozvěn ozvěn; byl to 
docela tuhý boj). A odjeli do města svátečně naplněni, s lehce 
zvednutými žaludky. Byly to dobré Velikonoce, smutné a přesné, 
ironické i soucitné. Plánoval jsem si tenkrát, že bychom mohli 
pokračovat třeba komentovanou prohlídkou menšího zámku, 
v pantoflích, po parketách, s hezkou průvodkyní, která odříkává 
popis vázy jako báseň při okresním kole nějaké recitační soutěže 
s dlouhou tradicí.  

Při četbě nové knihy vidím, že to už neuskutečníme. Alespoň prozatím. 
Já si myslím, že bys mě teď táhl na túru, která by začala hádkou, 
pokračovala hádkou, skončila hádkou; na mapě naplánovaná 
dlouhá hádka se zlatou horskou chatou uprostřed (ale tam by-
chom nejspíš nedošli!). No, hádka je, Jonáši, jistě silné slovo. 
Bojím se zkrátka, ani nevím dobře proč, že by ta túra nedopadla. 
Nějaký jiný rytmus, ”něco staršího“ (u Tebe nečekaného) se 
v nových básních hlásí: nemá to rým, má to výraz, jiná pravidla. 
Když si ten náš výstup představuju, bojím se, že by ses najednou 
začal objevovat na vyvýšených místech u cesty, že bys vůbec 
tak nějak přeskakoval z místa na místo. Nebo že bys najednou, 
bez varování, začal mluvit úplně o něčem jiném (a změnil i hlas 
a jeho sílu). Z jiného času, z jiného prostoru – ráz naráz.  Jako 
bych čekal odpověď od postavy a odpověděl mi chór. Mně se to 
líbí a zajímá mě to a vzrušuje – ale nejdu s tebou do lesa! Snad 
mi porozumíš. Rozumíš?
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ondřej lipár
Komponent

Nová sbírka Ondřeje Lipára Komponent (který se v mých představách 
může příležitostně milovat s Komponentou) přichází tak, jako 
do příliš prudce kypící firmy přichází podezřelý krizový manažer 
(jeho koníčkem není vytrvalostní běh). Úhledný muž, na první 
pohled měřitelný, snesitelný, dostupný, rozhodný a celý odeslaný 
z iphonu; při bližším kontaktu (ach, kontaktu se složkou) se ale 
ukazuje, že naše oblíbené hry, které jsme z divokých teambuil-
dingových víkendů přenesli i do obědových pauz všedních dní, 
hraje podle nečitelných pravidel. Jak jen zplaněly ty nejoblíbe-
nější radovánky s názvy Společně přes kopec, Přísloví ve f irmě, 
Tyčka v rovnováze, jsou v troskách nadšeně provozované hrátky 
Společný koncert nové skupiny i milované Házení blátem. Dvě 
”důvěrovky“ Padám do kolečka a Sedám na kolena, které jsme 
v naší firmě tak zdokonalili, s námi náš stratég dokonce odmítá 
hrát. Trestá nás, když se jich dožadujeme. Je křehký: KŘEHKÝ 
KRIZOVÝ MANAŽER! Jeho cíle se postupně ozřejmují (dbá o to, 
aby procedura byla jemná): ”Znejasnit očekávání“, ”Negativní 
zkušenosti“; Zakládání obav“; Rozostření rámců“; ”Kontakt bez 
pravidel“; ”Negativní vzpomínky“; ”Připuštění bolesti“. Ondřej 
Lipár je nezměrný díl, nesnesitelná součást, nedostupná složka. 
Křehký krizový manažer, průkazný krysař. Jak daleko lze dojít 
s čipovou kartou zaměstnance? A sevření, co léta povolovalo až 
ve sprše – nepovoluje teď už v kanclu? Vlhneš? Proč nemáš chuť 
na kafe? A jiné – drsnější – otázky…

Petr maděra
Filtrační papíry

Petr Maděra nepřetržitě pracuje na snímání reality, koutů se starými 
šňůrami, prachu, skel domovních dveří, dna záchodové mísy, 
dna hrnce, vany: to všechno je potřeba odebrat, zakreslit, opatřit 
štítkem, podrobit pokusu, nastínit paralely a tak – svět je laborka 
s nevydrhnutelnými  okny a básník je manický laborant – neví, 
že je Štědrý den, neví, kdy skončit, nedělá tečku… A jindy zas mi 
připadá jako průvodce na sobotní vycházce za geologickou mi-
nulostí Prahy: trasa ”Kobyla a Červený lom u Suchomast“ nebo 
”Z Řeporyj do Holyně“. Jdeme, malá tichá skupina, a náš průvodce 
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ukazuje uloženiny, vyvřeliny, horizonty půdy, proniky, žíly a tak 
– a pak najednou vidíme, že ten malý lom je z dlaždiček, že jsme 
ve studené koupelně, z níž je škvírou dveří vidět na pracovní stůl, 
na němž je pod lampou něco rozepsáno. Ale průvodce si ničeho 
nevšímá, prochází pracovnou a upozorňuje nás: souvrství, opuka, 
vrásnění… Někdo ze skupinky se na něco ptá, průvodce vysvětluje 
termín a něco k něčemu přirovnává. ”Půjdeme dál,“ říká – a tak 
pomalu přecházíme k ložnici…   

olga stehlíková
Týdny

jako by tvůj život vyplivl překladač
jenže tvůj hlas zní jako dabovaný

Četl jsem si dnes ráno Týdny Olgy Stehlíkové a přemýšlel, co večer 
řeknu. Pak jsem šel na terasu kouřit, a když jsem otevřel dveře, 
z trávníku vylétla obrovská žluna. Žluna je vždycky velký zážitek; 
tentokrát se mi okamžitě spojila s ”hrdličkou cukrú / letí vstříc 
šutru“ (což jsou verše z Týdnů): spatřil jsem obrovský šutr žluti, 
který byl nahoře od husté krve. Hned bych v tom pokračoval, 
popsal bych rád ten smyslový dojem, taky bych se rád podíval 
do atlasu, jak se žluna jmenuje latinsky, mrknul se do ornito-
logických chatů, jak si o žluně povídají experti, a zavítal bych 
i k amatérským fotografům, kteří o žlunách vedou spoustu řečí. 
A nakonec bych s chutí vyhledal slovo žluna na nějakém obraze 
a taky na literárních webech a karaoke webech, abych zjistil, kdo 
a jak o žluvě píše a zpívá (mimochodem zpívá o ní třeba Frank 
Sinatra nebo Björk, píše Günter Eich i John Keats). Takové chutě 
jsem měl. A ještě jiné. Ale bylo třeba se vrátit k Týdnům, což jsem 
udělal, a napadlo mě, po přečtení verše ”jenže tvůj hlas zní jako 
dabovaný“, že Týdny jsou takový dabing. 

Tvář, která po celou dobu hýbe ústy, se mění, ale poznávám ji: ústy 
hýbe hodně, mele, řekl bych, směje se, hlavně sama sobě, často 
nabírá pohrdavý výraz, nevím někdy, kdy je vážná, kdy to jen hraje; 
prostory také poznávám, vracejí se: velké město nebo lázeňské 
maloměsto, ulice, pokoj, pár kuchyní; a v pozadí hodně blízkých 
lidí, dost manželů, milenců, matek a otců, mrtvých i živých. Ale 
to, co se ozývá z úst té tváře: to je dabing, na kterém se podílí 
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celá tlupa různorodých dabérů, každý se svým partem, střídají se 
v brilantním tempu, někteří dabéři zazáří a už se nikdy nevrátí, 
jiní ano. Hlasy, jazyky.  

(Představil jsem si, že Olga Stehlíková je Vlastimil Harapes. František 
Němec celou noc nespí a běhá po hospodách, nádražích, literár-
ních redakcích, nočních klubech a maloměstských vilkách (tak 
jako Valmont před soubojem) – a na plac se dostaví se zástupem 
mužů a žen a společně pak, jedněmi ústy, rozjedou nějakou do-
jemnou scénu, v níž hodně fouká vítr.)    

Od počátku mi Týdny připadaly, jako by každý verš byl citát, nález, 
jistěže upravený, ale jako by původně přicházel odjinud, každý 
z jiného zdroje. S dabingem se lze, praví definice, setkat i v přípa-
dě, že je původní hercův projev nepoužitelný. V případě Týdnů je 
původní projev použitelný, a také se ozývá, ale nestačí to – a Olga 
Stehlíková to ví a je mistr v shánění armády dabérů, z níž – jak ji 
tak vidím nastoupenou – prostě přechází zrak i sluch i rozum i cit.

martin stöhr 

Tenkrát v devadesátých. Žiju v Tursku za Prahou, v chalupě bez vody, 
a mlčím!, můj soused a můj důvod, proč žiju v Tursku za Prahou, 
je básník Václav Vokolek; za ním přijíždí kdekdo: Wernisch, ten na 
Mikuláše, a já celý mikulášský večer mlčím, mlčím, rudnu; pak 
Ivan Diviš, který chodí po vsi a kachlíčkovou výzdobu kolem oken 
venkovských domů komentuje řvaním: ”Haló, paní, koupelna se 
vám vyblila z okna.“ V noci šlohne z Vokolkovy knihovny třicet 
dva knih a zmizí. Za Vokolkem také přijíždějí – a to podezřele 
pravidelně – dva smutní muži (jeden vypadá jako mladý zřízenec 
krematoria, druhý jako roztomilý pekař z pekárny, která stojí 
hned vedle krematoria), kteří mlčí stejně zarytě jako já, chodí-
me za Vokolkem po zahradě, po polích (Vokolek se zarytě směje 
a my zarytě mlčíme). Vždycky, když odjedou, Vokolek říká: ”Hm, 
to jsou teda zkroušení fámulové, přál bych si nějaké veselejší.“ 
Artur a Jeremiáš, ti dva přesmutní křesťané mezi oknem, stolem 
a postelí, se jmenují Mirek Balaštík a Tomáš Reichel. Seznámím 
se s Pavlem Petrem, který má úchylný návyk: jezdit za velkými 
básníky a povídat si s nimi o poezii. Nejlíp k nim domů, do kuchy-
ně, do pokoje. Jezdíme, lezeme k nim domů a já mlčím: dostanu 
přes ruku od Ludvíka Kundery (chci vytáhnout pytlík čaje z čaje 
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o tři vteřiny dřív, než je správné); na Bítově (to je s námi i Martin 
Putna a já mám na krku růžovou palestinu a k tomu kabát po 
strýcovi z roku 1930, který nikdy nesvlíkám) prožiju něco, co mě 
poznamená navždy: mlčím přes šest hodin, zatímco Jiří Kuběna 
šest hodin vykládá o sonetu, otočen šest hodin pouze k Putnovi 
(Pavel Petr dělá a nosí chlebíčky, šťastlivec). Když Mistr skončí, 
podívá se na mě a pronese: ”Někteří jsou vyvoleni, někteří nejsou; 
někteří bránou projdou, jiní ne.“ Pak mi napíše do knihy dedikaci 
o svatopetrské lani, pohladí mě po vlasech a vykopne z hradu. Už 
nikdy k žádnému básníkovi nepojedu; dokonce od té doby nerad 
chodím k lidem domů. Chci v té době dělat dřevoryty, linoryty, 
sošky ze dřeva. Chci rýt básně, do čehokoli, ale hlavně rýt. Chci 
být Josef Florian. Reynek, Deml. Permanentně se opíjím s Mi-
lošem Doležalem v redakci Perspektiv (hned vedle Souvislostí) 
a plánujeme vánoční tisky, novoroční tisky, velikonoční tisky, 
svatodušní tisky. Jednoho dne mi do Turska přijde časopis Arká-
da, nesvázané archy v papírových deskách, a z něj vypadne volný 
frontispis: linoryt, autor MS. Staroříšské Archy devadesátých let 
– jsem úplně vedle. A hned po nich se zjevuje linorytec Martin 
Stöhr s culíkem a jemným hlasem: ”Opadá v zahradách z opánků 
prach.“ A pak to doopravdy začne, devadesátá léta. Oči se mu 
lesknou jako drahokamy, všem se lesknou oči jako temné dra-
hokamy. Dveře do stáje zůstávají stále pootevřené: osel, kterého 
není vidět, tam pořád stojí. Je tam. Pootevřené jsou i dveře do 
zahrady, obdélník nad ní je plný nebes a noci a vzdálených světel. 
Teď nebes, teď noci, teď vzdálených světel. Pijeme: oslí zahýkání 
se mění v zakokrhání. Vzdělaný Fic se prudce vytrhuje ze snů, 
protože mu v žaludku leží okurkový salát: došlo mu, že z toho 
může mít smrt. Pak běžíme: Mitáček, Stöhr, Pavel Petr, Putna 
a já. Stöhr padá nosem a lokty na ostrý kámen, omámený vstává 
a proklíná: ”Panenko Maria, pomoc!“ Běží dál, kulhá za ostatními. 
Krev mu teče z prstů, na sanu babu blůzu, prší na dlažbu v uličce. 
Smějeme se a běžíme do redakce: ”Do prdele s Typltem! Vázaný 
verš! Neoklasicismus a chalupa!“ Maňas-Kaňas pošlapal salát 
v zahradě. A Čichoň, můj bože Čichoň něco ztratil, tak hledáme, 
hledáme, nepřestáváme. Další pošlapané saláty a hlavně hodně 
pošlapaných spadaných švestek. Nakonec si říkáme, že toho 
necháme, a potichoučku, přestože jsme vyzunkli tolik lahví, se 
spouštíme z jedné zdi a vyhýbáme se jedné brance; vrže, jen se 
jí člověk dotkne. Nedotýkáme se jí. Devadesátá léta, Zlín, možná 
Zlín, možná Brno, někde jsme. Voda odkapává na plech umyvadel, 
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do temných děr latrín. Běžíme, klopýtáme, dál, dál, už se nečeká. 
A co se zraněného Stöhra týče… Ach, copak ten!    

texty k fotografiím ze čtení,
úvod závěrečného večera sezony 2013–2014

Lipár: v lukostřelbě nezáleží na kůži
Jen Lien: není čas na vyptávání, nýbrž k vyznání
Dvořák: muž 
Urbánková: proč ses usmála, dagmar?
                    protože jsi ještě naživu
Putna: veliký kapelník při druhém jídle
Hájek: tobě má sloužit, co mluvím, píšu, čtu a počítám!
Borkovec: karé, stumpf, oblong, trapéz, bageta, naveta, brioleta
Rejchrt: radost a zákon (welichowky, small spa 1993)
Rubinštejn: čtyři verše v pěti sekundách
Peková: přepinkané básně, poměrně dlouhé texty
Ferenčuhová: vůbec nedýchá
Moník: jo, jedu okamžitě, ne, pro věci už nejdu
Nováková: zůstaňte tady, jdu se podívat, jestli jste taky tam
Fischerová: jak jsem upadla! dávno jsem již neviděla ve snu lalůček!  
Mortensen: ondřeji, to je omyl s těmi mezerami, ne?
Telerovský: mimo svoji klinickou praxi teoreticky
Janda: špendlo z mefisto tattoo, kterej u nás kéruje, z Krakowa při-

vezl další cenu; objednávky na: spendlo@gmail.com
Bargielska: řeka zatím nevydává tajemný obrazec
Kostřicová: blanka tam byla a říkala, že jo, že bude
Fischerová z Rulfa: suchý led
Hájek z Rulfa: sůl
Nosek z Rulfa: diamant velký jako rulf 
Hrdlička: josefe, vybral bych si někoho, kdo přistupuje k věcem 

ostražitě, rozumíš mi?
Dvořák: muž
Klusák: mluví o zázracích, nepravidelnostech, nadpřirozených bytos-

tech, přesto je Mistr 
Srbová: slyšela slova ”nástupní tanec“, nerozeznávala chuti masa, 

nevěděla, že hudba je dokonalá 
Buddeus: myslíte si, že pohybovat se po světě bez použití pístů vyšlo 

z módy? 
Zbořil: fakt ne
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Bouška: štěstí je být živ a cítit život ve všech pórech těla
Král a Sybolová:  a monika nebyla příliš spokojená
Mariewicz: překládám z použité češtiny
Švábová: Udělej salát!
Řehák: na udici, ne do sítě, a nikdy na hnízdícího ptáka
Kolmačka: bude jistě těžké nalézt toho
                   jenž se chce učit po tři léta
                   a nečeká, že bude odměněn
Bendová: držím se řádu, když ji vidim; vodkrvený ruce
Janota: prudký i upřímný! důvtipný i počestný! pravil mistr
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něco víc než zdvořilost, biografie a bibliografie 
(rozhovor s Petrem Borkovcem)

OS Potřebuje rozjívená literatura zorganizovat? Co si představuješ 
pod pojmem literární organizátor? Cítíš se jím být? 

PB Nepotřebuje. S pojmem literární organizátor jsem se dosud nese-
tkal. Ale klidně.

OS Nemyslíš si spolu se mnou, že je té literární organizovanosti 
a literátských akcí u nás trochu příliš? 

PB Před deseti lety jich bylo málo, teď je jich zase moc. A asi jich zase 
bude míň, ne?  
 

OS V čem se liší české literární organizátorství od světového – 
za málo peněz hodně artu? Kde bychom se měli inspirovat 
a proč? 

PB V roce 1996, potom, co byla přeložena první kniha do němčiny, 
jsem začal dostávat pozvání na čtení z Německa a Rakouska a ze 
Švýcarska. Byl jsem překvapený, jak je o autora báječně postará-
no, a také tím, jak pečlivě jsou ty události připravovány a vedeny. 
Když jsem zakládal čtení v kavárně Fra, chtěl jsem, aby čeští 
autoři zažívali podobné pocity.

 Velký vliv na mě – pokud jde o tuhle práci – měl šéf Literarisches 
Quartier vídeňské Alte Schmiede Kurt Neumann: vede ten slavný 
literární prostor už velmi dlouho a pořád je to dobré. A také paní 
Ursula Haeusgen z mnichovského Lyrik Kabinettu, což je letitý 
prostor pro setkávání s básníky, ale také básnická knihovna, v níž 
je přes padesát tisíc knih. Vyprávěla mi o čtení Gennadije Ajgiho, 
Josifa Brodského (nějaké potíže s honorářem), myslím, že tam měl 
první exilové čtení Ivan Diviš atd.      

OS Máš dojem, že česká a slovenská literatura vzájemným odpou-
táním a rozpuštěním něco ztratily? Nějaký československý 
pel a typus, styl či ráz? Je možné a žádoucí na toto někdejší 
spojenectví literatur a jazyků navazovat?
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PB Nevím. Slovenskou současnou literaturu bychom měli číst jed-
noduše z toho zajímavého důvodu, že je psána cizím jazykem, 
kterému rozumíme.   

OS Co považuješ za vydařený, dramaturgicky a organizačně zvlád-
nutý literární večer? Co tě na organizování básnických večerů 
ještě baví?

PB To, když básník říká nahlas svou báseň a někdo ho při tom poslou-
chá a dívá se na něj, je tak podivné, okouzlující, trapné, přirozené, 
významné, nijaké. Jsem z toho pořád dostatečně nervózní, a proto 
ve vytváření takových situací pokračuju. 

OS Co konkrétně je na tom stresující? Čekala bych, že nerv časem 
otupí, ať už je vnímán pozitivně či naopak. Děláš to přece už 
tolik let…

PB Vést živý literární prostor je o nervy. Jsem pořád nervóznější. 
Proto se pro každou sezonu pokouším vymyslet něco nového. Něco 
změnit. Jiný formát; jiný způsob úvodu; nové cykly; délku čtení, 
úhel osvětlení.

OS Ale něco tě na tom těší…

PB Mě těší, že se na průběhu každého čtení musím shodnout s dal-
šími lidmi: musím být nějak pozorný k autorovi, posluchačům, 
barmanům, kteří mají službu (a třeba je to celé příliš nezajímá), 
k provoznímu, fotografovi, hostům, kteří chtějí rušit a ruší atd. 
Nejsem na to zvyklý. Líbí se mi, že se to pořád opakuje. Domluvit 
a vést veřejné čtení je směs rutiny a improvizace. Mám rád obojí.

OS Je tvůj prostor, kavárna Fra, něčím specifický? Co tě tu drží?

PB Kavárna Fra má dobrou atmosféru. Myslím, že se tam po čtení 
a před čtením domluvilo pár zajímavých věcí.

OS Jak probíhá organizace literárních akcí v klubu Ferenc Futu-
rista v tvých domovských Černošicích? 

PB V černošickém klubu Ferenc Futurista nepořádám žádné literární 
události (s výjimkou čtení místních autorů). V klubu jsem barman, 
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číšník, pomocník při programu, který připravuje někdo jiný (vět-
šinou moje žena Maria, která celý koncept vymyslela). Mám pro 
večer jasně vymezenou úlohu a práci. Mohu poslouchat, co si kdo 
povídá, a nebolí mě žaludek z toho, že za chvíli budu muset mluvit 
před lidmi.      

OS Z programů Fra, kde působíš léta jako dramaturg literárních 
večerů, je patrné, že si zakládáš na zvaní středoevropských 
literátů a překladatelů z příslušných jazyků do Prahy. Jde ti 
o udržování nebo znovuzakládání sousedského, hraničně 
kontaktního kontextu? Jaký je tvůj koncept – chceš to dělat do 
budoucna stejně?

PB Chci zvát zahraniční autory, jistě. To je stejné, jako když děláte 
literární časopis: chcete vědět a tisknout, co se právě teď píše v ji-
ných jazycích, myslíte si, že to je pro čtenáře inspirace, konfronta-
ce. U čtení zahraničních autorů je skoro vždycky důležitá debata 
– pro mě stálá výzva, protože povídat si před lidmi s autorem 
a nezabíhat do podrobností, které zajímají jen vás dva, a zároveň 
nemít debilní dotazy, které jste na čteních slyšeli už stokrát, je 
obtížné. Neumím to.   

OS To si nemyslím, řekla bych, že naopak – ostatně dočteš se 
v anketě Psího vína v tomto čísle časopisu. Jak se má tvoje 
role dramaturga literárních večerů ve Fra k tvé roli výlučného 
editora současné domácí poezie, kterou vydává nakladatelství 
fra?

PB Díky večerům v kavárně Fra jsem samozřejmě poznal některé bu-
doucí autory nakladatelství Fra. Autoři mě samozřejmě k ničemu 
podstatnému nepotřebují. Já potřebuju je. Proto je mou povinností 
zajistit, aby pro ně veřejné čtení nebylo promarněným časem.  

OS Vše pro ně? Nezdá se mi, že by ses jim jako ”uvadeč“ a pořada-
tel nějak přizpůsoboval nebo jim dokonce ”šel na ruku“…

PB Nedělám večery tak, jak chtějí autoři. Dělám je tak, jak si myslím, 
že by je to mohlo zajímat. Nebo i překvapit. Ne ale zaskočit: autor-
ské čtení je z mé strany ”laudatio“, které se jistě může zvrtnout 
v něco trochu jiného.  
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OS Povinné součásti uvedení autora jsou dost úmorné… Výčty 
a popisky, rámeček. Je těžké udělat z prezentace dat zážitek.

PB V úvodu – myslím v úvodu toho, kdo prostor vede (ne toho, kdo je 
pozván jako, aby autora zevrubněji představil a třeba s ním vedl 
hovor) – by mělo být něco víc než zdvořilost, biograf ie a bibliogra-
f ie. Z těchto tří patronek, které otravují vzduch skoro všude, tam 
nemusí být ani jedna.   

OS Jak se na ”moderování“ autorského večera a uvádění autora 
připravuješ?

PB Když mám čas, scházím se s autorem třeba týden před jeho veče-
rem (předtím si samozřejmě trochu čtu jeho texty, někdy rozho-
vory). Obvykle se nakonec o tom čtení spolu příliš nebavíme, ale 
to, že jsme se sešli, je na samotném večeru vždycky nějak poznat. 
Vždycky z té schůzky něco ukradnu a prodám. Když si píšu text na 
večer, už se do ničeho nedívám.

OS Co by sis ve Fra přál zorganizovat, a zatím se to nedaří? Koho 
bys chtěl uvést, ale je to nereálné?  

PB Less Murray, Patrizia Valduga, Franco Loi, Peter Waterhouse, 
Anja Utler, Durs Grünbein, Michael Donhauser, Jevgenij Rejn 
a tak dál. Něco z toho je reálné.    

OS V květnu ti vyšla nová kniha s veselým titulem Wernisch, resp. 
doplněná reedice básnické sbírky Milostné básně. Jak by sis 
přál, aby byla uvedena? Co bys uvítal? 

PB Nevím, co odpovědět. 

Rozhovor vedla Olga Stehlíková
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anKeta Psího Vína ii.
literární organizátorství a literární akce

Všichni přispěvatelé této ankety, kteří byli vybráni jako aktivní orga-
nizátoři literárních akcí v Čechách a na Slovensku, jsou současně 
sami literáty. Jako ”literární akce“ je většinou vnímáno autorské 
čtení; někteří respondenti se ale snažili odlišovat obecně literární 
akci od ”autorského večera“. Většina respondentů má pocit, že 
literárních akcí je skutečně dostatek, nikoli ale příliš mnoho. 
Téměř všichni organizátoři pořádají své akce bez nároku na ho-
norář, své hosty se naopak finančně ohodnotit snaží. Prakticky 
každý z respondentů jmenoval jako nejzajímavější jinou literární 
akci než ostatní, nicméně nejlépe hodnoceny jsou v této anketě 
literární festivaly Protimluvfest, děčínský Zarafest spolu s Prague 
Microfestival a večery v pražské kavárně Fra.

Jako obvykle se některé otázky ukázaly jako iritující. Respondentům 
nebyly příjemné otázky týkající se ”konkurence“, byť byla uve-
dena v uvozovkách, otázky na úspěšnost a zdařilost akcí jim 
zřejmě připadaly neliterární a zavádějící. Mnoho z respondentů 
se rozhodlo neodpovědět na otázku ”proč to děláte“, ti, kteří od-
pověděli, většinou uvedli, že je to jednoduše baví. Relativně malé 
množství odpovědí se podařilo získat rovněž na otázku ”jaké máte 
koncepční plány do budoucna“. 

Většina respondentů-pořadatelů je spokojena s existenčními podmín-
kami i náplní literárních akcí. Za jejich nejpodstatnější přínos 
považují respondenti možnost osobního setkávání s nepapírovou 
podobou textu, autorem a publikem, literární akce rovněž vnímají 
jako prostor pro živou diskusi (která však často nenastává). Za 
”nejzdatnějšího“ organizátora považují respondenti ankety pře-
vážně tým okolo kavárny Fra a zdejšího dramaturga Petra Bor-
kovce. Řada organizátorů vnímá jako nejlepší tu událost, kterou 
sami pořádají. Jako příčinu případné nezdařilosti pořádané akce 
respondenti většinou označují malé publikum a nekompetentnost 
či aroganci přednášejícího. Nemalý vliv na ”úspěch“ literárních 
akcí má výše dotací, resp. počasí. Finanční podporu literárních 
akcí v ČR vnímají respondenti většinou jako nedostatečnou, zejm. 
v kontextu podmínek v zahraničí.
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olga stehlíková

a) oBeCnĚ o KUltUrním PoŘadatelstVí 
V literatUŘe U nÁs

1.  Je literárních akcí dost, málo, příliš mnoho? 
2.  K čemu jsou literární akce dobré? Proč si literatura nevystačí 

s textem samotným?
3.  Je ještě něco jako čistě literární večer atraktivní pro publikum? 

Nejedná se už o obecně kulturní pořady? Pociťujete tlak na 
multimediálnost?

4.  Jak byste si představoval ideální podporu pro pořádání literár-
ních akcí? Co v ČR/SR chybí?

5.  Kdo je u nás/z vás nejvýraznějším organizátorem literárních 
akcí? Kdybyste měli jmenovat nejšikovnějšího organizátora, byl 
by to týž člověk?

6.  Jakou periodickou literární akci u nás/u vás považujete za 
nejlepší?

7.  Jakou periodickou literární akci u nás/u vás považujete za 
nejúspěšnější?

8.  O jaké akci soudíte, že je nezaslouženě upozaděna a přehlížena?

B)  VaŠe KUltUrní aKCe
1.  Jmenujte prosím literární či šířeji kulturní akce, které pořádá-

te/spolupořádáte (lit. festival, pravidelná čtení, lit. pořad…).
2.  Proč to děláte? Co je cílem vašich organizátorských snah a co 

vás na tom baví?
3.  Jak dlouho Vámi pořádané akce probíhají, jaká je jejich perio-

dicita?
4.  Jak přesně ve Vašem případě probíhá organizace akce/akcí, co je 

součástí ”výrobního procesu“? Kolik osob se na organizaci podílí?
5.  Jaká bývá návštěvnost Vámi pořádaných literárních akcí?
6.  Jak si vybíráte autory či vystupující? Uvádíte i ty, které osobně 

neznáte?
7.  Máte pro pořádání akcí dobré podmínky? Jaké?
8.  Jak své akce financujete? Dáváte účastníkům honorář? Dostá-

vají organizátoři Vaší akce honorář?
9.  Chystáte dramaturgii periodických nebo individuálních veče-

rů, nebo postupujete ad hoc? Plánujete dlouhodobě (v rámci 
sezony, roku, let)?

10.  Máte nějaké koncepční plány do budoucna? 
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C)  KONKUREČNÍ AKCE A SPOLUPRÁCE
1.  Navštěvujete jako publikum ”konkurenční“ akce? Co jste na 

nich kriticky hodnotil/a?
2.  Čím si myslíte, že se vaše programová dramaturgie odlišuje? 
3.  Udržujete spojení s organizátory podobných akcí v zahraničí či 

u nás? Spolupracujete? Jste součástí nějaké organizační sítě – 
jaké?

4.  Podle jakých kritérií hodnotíte literární pořad jako ne/úspěšný? 
Jak vypadal vámi pořádaný nejúspěšnější a nejméně povedený 
večer?

anKeta Psího Vína ii.
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markéta hejkalová 
organizátorka výročního Podzimního knižního veletrhu 
v havlíčkově Brodě

a
1. Literárních akcí není nikdy dost – čím více, tím lépe.
2. Literární akce jsou důležité proto, že propagují literaturu, čtení 

a prodej knih. Některé autory a čtenáře zajímá jenom text, jiní 
se rádi setkávají – autoři se svými kolegy, autoři se čtenáři, čte-
náři rádi poznávají autory…

3. Ano, ale je otázka, pro jak široké publikum. Je deset soustředě-
ných posluchačů málo, nebo mnoho?

4. Nabízí se odpověď, že peníze, ale nemyslím si, že je to celá 
pravda. Myslím, že knihovny, městské úřady a jiné veřejné 
instituce by mohly pořadatelům literárních akcí hodně pomoct, 
aniž by je to stálo velké peníze, často by stačila třeba lepší pro-
pagace akce. A při žádostech o granty z veřejných peněz by měl 
hrát větší roli obsah akce než dokonale vyplněné formuláře.

  Společná odpověď na otázky 5 až 7: Nemůžete čekat, že 
budu jmenovat jinou akci než svůj Podzimní knižní veletrh. 
Za skvělou akci považuji i měsíc autorského čtení, který dělá 
agentura Větrné mlýny, a také dlouhodobý projekt listování 
Lukáše Hejlíka.

8. Neumím odpovědět – určitě je spousta dobrých akcí, ale já jsem 
se o nich ještě nedozvěděla (právě kvůli nedostatečné propagaci).

B
1.  Od roku 1991 pořádám v Havlíčkově Brodě každý rok Podzimní 

knižní veletrh, od roku 2011 také doprovodný program ostrav-
ského knižního veletrhu.

2.  Je to moje podnikání a mám štěstí, že mě to baví – lákat nové 
nakladatele, poznávat nové lidi…

3.  Podzimní knižní veletrh probíhá každoročně od roku 1991, ale 
zajímavé je, že do r. 2000 nehrál doprovodný program žádnou 
roli, autoři téměř nepřijížděli, návštěvníci se vrhali jen na 
knížky a zajímaly je co největší slevy. To se prudce změnilo, až 
mám někdy strach, že doprovodný program zastíní celý veletrh. 

4.  Pokusím se to říct stručně a zjednodušeně: Nejprve se přihla-
šují nakladatelé, ti si pronajímají velká nebo malá tržní místa 
a pak ”přihlašují“ do doprovodného programu svoje autory, 
případně se ozývají i sami autoři. Některé autory oslovuju já, 
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buď jako velmi známá jména, která přilákají veletrhu další 
návštěvníky, nebo proto, že mi připadají zajímaví.

5.  Veletrh v Havlíčkově Brodě navštěvuje cca 15 000 lidí, v Ostra-
vě asi 10 000. Návštěvnost jednotlivých doprovodných progra-
mů je různá – od 5 do cca 80 lidí (víc se jich nevejde).

6.  Ano, zvu i ty, které osobně neznám.
7.  Podzimní knižní veletrh už je hodně známý a jen tak někdo 

si netroufne mu nějak ubližovat. Ale je to pořád nejistota: 
Kulturní dům Ostrov, kde se veletrh pořádá, je soukromý. 
Spolupráce s majitelem je vynikající, ale jestli se jednoho dne 
rozhodne dům prodat, tak budu mít velký problém. A teď vele-
trh velmi konkrétně ohrožují plánované ”balkánské reformy“ 
ministra Babiše. Pokud se skutečně každá platba v hotovosti 
bude muset on-line hlásit na finanční úřad, na veletrh zřejmě 
přestanou jezdit malí nakladatelé, autoři vydávající vlastním 
nákladem, různé spolky a sdružení... A veletrh tak přijde o pes-
trost – a možná bohužel i o smysl.

8.  Veletrh se financuje pronájmem tržních míst nakladatelům. 
Autorům mohu dávat honoráře tehdy, pokud mám nějakého 
spolupořadatele doprovodného programu, který poskytne fi-
nance ze svého rozpočtu (to do jisté míry dělá Krajská knihov-
na Vysočiny) nebo z grantu (to dělal např. PEN klub). Zato ale 
autorům i nakladatelům nabízím opravdu velkou propagaci.

9.  Doprovodný program tvoří hlavně samotní nakladatelé.
10.  Ano: ať se neprodá Kulturní dům Ostrov (to snad nehrozí) a ať 

se nezavedou on-line registrační pokladny… Ale plán, jak tomu 
zabránit, bohužel nemám.

C
1.  Ráda chodím na literární čtení a ”služebně“ navštěvuji další 

knižní veletrhy, tedy svět knihy v Praze a Bibliotéku v Brati-
slavě. Být k nim kritická je těžké, jako svého druhu konkurence 
nejsem objektivní a také nechci zbytečně moc prozrazovat, ale 
někdy se mi trochu zdá, že se možná až moc soustředí na velké 
nakladatele, na čestného hosta, na zahraniční spisovatele…

2.  Nemám dramaturgii a vlastně to považuju za přednost, protože 
veletrh tak poskytuje autentický, neupravovaný obraz knižního 
trhu (ale možná jen dělám z nouze ctnost).

3.  Ráda jezdím na zahraniční knižní veletrhy a jako autorka také 
na literární festivaly, jsem-li pozvaná. Kontakty udržuju spíš 
neformální, součástí žádné sítě nejsem.

anKeta Psího Vína ii.
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4.  Na veletrhu je podle mě úspěšný takový doprovodný program, 
kam přijde aspoň pět cizích lidí (tj. bez příbuzenských, mile-
neckých aj. vztahů k autorovi), kde se něco zajímavého dozvědí. 
Ideální je, pokud pořad jen tak nezmizí v proudu času, ale má 
ještě nějaké pokračování – autora na jeho základě pozve na 
čtení nějaká knihovna, o pořadu se objeví zmínka v tisku nebo 
se třeba autor spřátelí s někým ze svých čtenářů. A když si 
pak ještě čtenáři koupí autorovy knihy (nebo si je aspoň půjčí 
v knihovně), tak si nelze přát víc.

Josef straka 
aktivní organizátor a moderátor řady literární akcí

a
1. Literárních akcí poslední dobou nebývale přibylo, není výjim-

kou, že jen v Praze je pět, šest literárních akcí za večer, a též 
přibyly akce mimo Prahu, v městech jako Opava, Třinec, České 
Budějovice, a již tradičně v Ostravě, Děčíně, Ústí a Brně.  

2. Literatura je samozřejmě stále o textu samotném, ale literární 
akce jsou místem setkání: s autorem, jeho tvorbou, poetikou, 
jeho názory a pohledy, je možno s ním nebo mezi sebou disku-
tovat a slyšet autorův hlas, jeho vnitřní hlas, můžeme nahléd-
nout do světa jeho textů a slyšet autorovo přemýšlení o nich.   

3. Literární večery mají mnoho podob a forem. Tlak na multime-
diálnost tolik necítím, spíše touhu po rozmanitosti, odlišnosti, 
ne ale za každou cenu. Je to také hledačství a mnohdy též ná-
vraty k vyzkoušenému a po čase opět hledačství jiných forem. 
Baví mne rozmanitost přístupů. Každý také chce a očekává 
něco jiného. 

4.  Určitá podpora i ze strany státu, samospráv nebo nadací by 
mohla být vyšší. Občas organizátoři na poslední chvíli zjistí, že 
se jim nedostává prostředků na honoráře, cestovné apod., a při-
tom třeba nedělali před literární akcí nic jiného, než že peníze 
všemožně sháněli. Literární večery nejsou výdělečná činnost 
a myslím, že by měly být podporovány. Stejně tak mám rád akce 
na bázi čisté dobrovolnosti a nadšenectví, ale i ty mají své meze.   

5. Pro mne byly vždy inspirací literární večery v kavárně Fra, 
jmenovitě akce pořádané Petrem Borkovcem, a Prague micro-
festival s celým týmem organizátorů, měsíc autorského 
čtení, Protimluv fest; večery Psího vína. 
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6. Kromě zmíněných literární zarafest v děčíně, antropotyá-
tr v Ústí nad Labem ad.  

7. Těžko mluvit o nejúspěšnější, ale moje srdeční záležitost je 
zarafest a microfestival. 

8. Protimluvfest a další akce v Ostravě, například literární 
sprcha.   

B
1.  Pořádám pravidelné literární večery, večery autorského čtení, 

komponované literární večery a diskuzní večery v domě 
čtení městské knihovny v Praze a též autorská čtení v rámci 
festivalu den poezie, nejen v Praze, ale i v jiných městech, 
například v Jindřichově Hradci, Polné u Jihlavy ad. Dále jsem 
spolupořadatel autorských večerů v knihkupectví U svatého 
antonína v liberci a pomáhám domlouvat a někdy i uvádím 
autorské večery v liteře Krumlov. A kromě toho jsem drama-
turgem některých literárních večerů na lodi avoid Floating 
Gallery a v kavárně liberál. Spolupracuji na básnickém před-
programu knižního veletrhu svět knihy.     

2.  Byl to vlastně můj sen po odchodu z katedry psychologie UK 
FF, v roce 2006, někde pořádat a uvádět autorské večery, začal 
jsem s tím už na katedře v rámci Literárního semináře a poté 
ve smíchovské pobočce Městské knihovny v Praze, což vyústilo 
v práci dramaturga v Domě čtení Městské knihovny v Praze, 
kde už jsem pět let. Mým cílem je uvádět autory, o kterých vím, 
že píší velmi dobré texty, autory, kteří právě dokončují sbírku, 
či mladé autory, kteří chystají debut. Rád navštěvuji jiné akce, 
abych kromě mnohých setkání objevil nové autory nebo nové 
texty autorů známých.  

3.  Záleží to na počtu autorů nebo dramaturgii večera, od jedné 
hodiny až málokdy do tří hodin trvání. V Domě čtení je to 
každou středu, čtvrtek, v jiných každé úterý a někdy i pátek, 
výjimečně v pondělí.    

4. Snažím se akce domlouvat v dostatečném předstihu, poslední 
dobou velmi často domlouvám několik akcí souběžně. Nejvíc 
času zabere přemýšlení, kdo by mohl číst na tomto a kdo na 
jiném místě, zda sám či s někým, s hudbou, filmem... Mnohé 
akce domlouvám sám, některé s dalšími organizátory dané 
instituce, nebo naopak jen pomáhám s oslovením autora, nebo 
uvádím a moderuji večer.  

anKeta Psího Vína ii.
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5. S návštěvností je to různé, záleží též na tom, kolik ten den je 
dalších literárních akcí, někdy i na počasí. Stane se, že přijde 
pět posluchačů, někdy třeba sedmdesát i více. Nejčastěji je to 
kolem dvaceti lidí.

6. Vybírám různě, oslovuji mailem, volám, navštěvuji jiná au-
torská čtení. Oslovuji ty, které znám, ale i ty, které mi někdo 
doporučí, nebo je sám zaslechnu na nějakém autorském čtení.    

7. Většinou ano. Spolupracuji s institucemi, které mají prostory 
pro pořádání literárních večerů, nejčastěji s těmi, kteří mají 
prostor pro dvacet až padesát návštěvníků. Vždy se zajímám, 
jak je to s osvětlením, nazvučením, projekcí, zda je kupříkladu 
možno po čtení ještě posedět a diskutovat.    

8. Snažím se na každé čtení zajistit honorář, nebo aspoň propla-
cení cestovného, ne vždy se to ale podaří, například nepřijde-li 
očekávaný grant a už není možnost zajistit financování z jiných 
zdrojů. Pokud to jsou festivaly, například Den poezie, nebo čte-
ní v Domě čtení, vím již od začátku roku, kolik mám na sezonu 
financí a kolik mohu uvolnit na konkrétní literární večer. 

9. Většinou mám dramaturgii hotovou na nějaký čas, zhruba na 
dva, tři měsíce dopředu. Někdy se stane, že se musí improvizo-
vat, a někdy též domlouvám akci na poslední chvíli.  

10. Mám, ale také vím, že se mnohé v průběhu času dost mění, tak 
mám spíše předběžné plány a představy. 

C
1. Navštěvuji často, a rád, i v jiných městech. Neberu to jako kon-

kurenci, naopak mám radost, kolik a v jaké rozmanitosti akcí 
je. Nechodím tam, abych hodnotil, občas se inspiruji, ale těším 
se, že tam objevím autora, kterého bych mohl sám uvést. Nej-
častěji na akce chodím s cílem potkat se se známými i méně 
známými lidmi, povídat si s nimi, strávit příjemný večer.  

2. Programová dramaturgie se někdy odlišuje podmínkami 
a zaměřením instituce. Jsem rád, že jsem nyní v Domě čtení 
jen na půl úvazku, baví mne to tam, ale poslední dobou ještě 
více spolupracuji s jinými institucemi a organizátory. Každý to 
pojímá jinak, a z toho se poslední půlrok raduji. Je to spojeno 
i s cestováním, což je další příjemný bonus.  

3. Ano. Spíše u nás, v zahraničí jen nárazově. Spolupracuji napří-
klad se šéfredaktory literárních časopisů při pořádání jejich ve-
čerů, organizátory různých festivalů, kteří chtějí představit své 
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autory ještě jinde. Domlouvám různé podoby spolupráce, třeba 
předprogramy festivalů nebo doprovodné programy setkání, 
například nedávné setkání organizátorů Ukradených galerií 
z celé České republiky a Slovenska apod.  

4. Co je to úspěch? Jsem vždy rád, když návštěvníci po skončení 
akce večer slovně komentují, že se jim večer líbil, že objevili 
nové, zajímavé autory, že se jim líbila dramaturgie, a také když 
přijde hodně lidí. Když přijde pět lidí, tak to beru jako neú-
spěch, jsem smutný, ne za sebe, ale za pozvané autory, protože 
jsou často kvalitní. Nejméně povedený večer vypadal tak, že 
jsem den dopředu dvakrát mluvil s organizátorem a dramatur-
gem večerů v jedné kavárně, vše bylo domluveno, a onen člověk 
nakonec nedorazil, čímž se vše zpozdilo, včetně nazvučení 
a autoři byli právem nespokojení. Měl jsem si to ještě více ohlí-
dat a lépe zorganizovat.      

Jonáš hájek, 
organizátor dílčích autorských večerů 

a
1. Ve městě, kde žiji, je jich dostatek.
2.  Literatura si s textem vystačí, ale je radostí jej poslouchat 

v autorském nebo jiném podání.
3. Uvítal bych, kdyby některé večery byly více besedou, ukázek 

může být méně. Také ubylo herců, kteří jsou ochotni text před-
nášet.

5. Petr Borkovec, Fra
8. Dobrovolně na okraji je ars poetica, ale i o ní se celkem ví.

B
1.  Občas uvádím jiné autory na vyzvání Petra Borkovce nebo 

Josefa Straky (Dům čtení).
2.  Snažím se podpořit jiné autory nebo připomenout autory již 

nežijící. Nutnou kocovinou je znechucení ze své vlastní pýchy.
3.  Byl jsem dramaturgem jediného cyklu, a to byly večery au-

torských čtení v našem kostele. Konaly se jednou za měsíc, 
cyklus trval od září do června.

6.  Ty nežijící jsem nepoznal.
10.  Chtěl bych dostat do Prahy dva básníky z Olomouce. Toho 

druhého jsem ještě neviděl. – Málokdo je zvědav na básníky 
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z ciziny, což je smutné. Kdyby přijaly pozvání některé zahranič-
ní osobnosti, o nichž vím, jejich akci bych propagoval.

C
1. Neznám žádné konkurenční akce. Ty, co probíhají současně, 

z logiky věci navštívit nelze.
4.  To nevím. Někdy mám blbý pocit, protože jsem říkal kraviny.

Boris ondreička, kurátor pravidelných večerů mluveného slova 
ePhemeroPterae

 Nemám kompetenciu a ani chuť sa vyjadrovať k literárnym 
akciám v Čechách či na Slovensku. 

 Som však kurátorom (už 4. sezóny) týždňovej frekvencie 
hovoreného slova (sezónne cca 12 večerov, každý večer max. 
3 vystúpenia), ktorú som nazval EPHEMEROPTERAE vo 
viedenskej nadácii Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. 
EPHEMEROPTERAE sú vážky a iný hmyz, ktorý umiera v ten 
deň ako sa narodí. EPHEMEROPTERAE sú pominuteľné 
momenty proklamácie / počúvania poetickej vravy. EPHEME-
ROPTERAE predstavujú hovorené slovo v rôznych obsahoch 
a praktikách od štandardných akademických prednášok po 
komplexné performatívne predstavenia. Centrom EPHEME-
ROPTERAE je predstaviť súčasnú (od neskoro-modernistickej 
ako Wiener Schule Dominika Steigera, Language Charle-
sa Bernsteina, Beat Johna Giorna, či Proto-Punk Wandy 
Coleman, po postkonceptuálnu Kennetha Goldsmitha alebo 
Goth Nicole Blackman, elektro ”Rede“ Blixu Bargelda, alebo 
experimentálnu kontinuitu hip-hopu The Last Poets mixovanú 
s tradíciou Henri Chopina v prevedení Tris Vonna-Michella) 
poéziu publiku výtvarného umenia. Vo výbere sa koncentru-
jem na schopnosť (alebo) médium hovoreného, a nie nevyhnut-
ne písaného. EPHEMEROPTERAE mi potvrdili, že publikum 
súčasnej poézie nemá skúsenosť s textom výtvarného priesto-
ru a výtvarný priestor nemá skúsenosť so súčasnou poéziou, 
a toto stretnutie je veľmi obohacujúce, čo poznám z vlastnej 
individuálnej tvorby. Hovoriť nahlas na verejnosti je dôležité. 
Počúvať niekoho hovoriť nahlas na verejnosti je dôležité. Naše 
pôsobisko (viedenská Augarten) je mimo centra, takže naše 
obecenstvo je selektívne, nikto nie je náhodným okoloidúcim. 
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Publiká (výtvarného umenia, poézie, akademického priesto-
ru...) sa miešajú. Akcie sú v exteriéri, bez bariéry, zadarmo, 
návštevníci prichádzajú a odchádzajú ako sa im zachce, pijú 
a fajčia a vždy sú koncentrovaní, ľudia prichádzajú znovu, 
niektorí každý týždeň. Vrava prednášajúcich sa mieša s okoli-
tým prostredím. EPHEMEROPTERAE sa konajú v lete keď iné 
inštitúcie hibernujú, mysliac si, že všetci odišli von z mesta na 
dovolenku, čo zďaleka nie je pravda – každé EPHEMEROPTE-
RAE navštívi v priemere 130 ľudí (maximum bol Blixa Bargeld 
750+). Jedinou komunikačnou bázou EPHEMEROPTERAE 
sú sociálne siete. EPHEMEROPTERAE dodnes predstavili 
živé vystúpenia umelcov, architektov, hudobníkov, teoretikov, 
filozofov, vedcov, básnikov ako John Giorno, Lydia Lunch, Karl 
Holmqvist, Genesis Breyer P-Orridge, Franco ”Bifo“ Berardi, 
Armen Avanessian, Mark Opitz, Gilbert Bretterbauer, Dominik 
Steiger, Blixa Bargeld, Kenneth Goldsmith, Charles Bernstein, 
Hans Joachim Roedelius, Bernardo Ortiz, Hassan Khan, 
Rasha Salti, Vaginal Davies, Ruth Kasserer, Sandra Noeth, Hel-
ga Wretman, Andreas Neumeister, Carl Michael von Hauss-
wollf, Nicole Blackman, Wanda Coleman, La Stampa, Antonio 
Caro, Lois & Franziska Weinberger, Christian Fennesz, Edgar 
Honetschläger, Superf lex, Simon Starling, Ines Doujak, Ruth 
Noack, Hans Ulrich Obrist, Peter Gidal, Chicks on Speed, Josef 
Penninger a iných.

lucia Kramárová 
za nedivadelní program obývákového divadla na ôsmom 
poschodí

a 
1. Nežiadalo by sa mi, aby ich bolo menej (tých, ako sa nižšie di-

plomaticky vraví “neúspešných”, by však mohlo byť pomenej), 
ak by ich bolo viac, nevadilo by mi to, takže je ich buď akurát, 
alebo o kúsok menej ako by bolo treba...

2. Spôsob prezentácie textu zvolený autorom považujem za 
zaujímavý, už len z toho titulu, že ide o náhľad na text, ktorý sa 
(s najväčšou pravdepodobnosťou) líši od súkromného číta-
nia alebo interpretácie prítomných v publiku, (a dalo by sa 
vlastne povedať, že ide o náhľad “pôvodný”), aj ak by autor mal 
poslucháčom dojem z textu svojím čítaním nejakým spôsobom 
“pokaziť”.
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3. Literatúra by si asi s textom samotným vystačiť vedela, ale nie 
všetky texty sú písané tak celkom “pre papier”, alebo pred-
pokladajú spojenie s nejakým iným umeleckým prvkom (živá 
hudba, video, performance), či nejakú formu improvizácie a f le-
xibility pri čítaní, využitie viacerých hlasov, etc. a limitácia na 
“text samotný” by nedovolovala využiť ich plný potenciál.

4. Verím, že áno (zbožné želanie?). Tlak na multimediálnosť pozo-
rujem, ale osobne nepociťujem.

B 
1.  Nepravidelné autorské čítania v rámci ne-divadelného progra-

ma divadla na ôsmom poschodí.
2.  Mojím cieľom je dopriať publiku kvalitnú lit. v smiešne komornom 

prostredí nášho obývačkového divadla. Baví ma, že je to možné.
3.  Od decembra 2014. Asi raz mesačne, ale nedá sa s tým celkom 

počítať.
4.  Vytipujeme účinkujúceho, oslovíme účinkujúceho, (ak pozva-

nie prijme) pozveme ľudí, upracem obývačku, (ak všetko ide 
podľa plánu) dorazí účinkujúci, dorazí publikum. Jedna až dve.

5.  Tri až dvadsať hláv.
6.  Sebecky, podľa vkusu (môjho a T.Klasovej, ktorá je zodpovedná 

za väčšinu samotného organizovania). Jednoznačne áno.
7.  Publikum má autora na dosah ruky, akustika je slušná, ne-

podávajú sa u nás jedlá ani nápoje, takže cinkanie pohárov, či 
príborov nehrozí, publikum je zväčša drobné, sporiadané a na 
mieste len z vlastnej vôle, takže možno aj áno.

8.  Sebevražedne, z vlastného vrecka a dobrovoľného vstupného, 
ktoré vyberieme. Len ak na tom vyslovene trvajú. Organizátori 
sú/sme diletanti a honorár si nezslúžia/-ime.

9.  Dramaturgia je improvizovaná, ale precítená. Dlhodobé plá-
novanie vzhľadom na 100% provizórnosť Divadla na ôsmom 
poschodí, nie je takmer možné.

10.  Obnovovať/udržiavať kontakt & dialóg medzi českou a slo-
venskou lit. scénou? (čo vraj už robíme, tak by sme mohli 
pokračovať)

C 
3.   Nie, nie a nie. To nevyplýva z nevôle a neochoty spolupracovať, 

skôr z improvizovanosti a náhodnosti organizovaných podujatí.
4.  Mne stačí ku šťastiu málo, keďže za úspešnú literárnu akciu 

považujem, takpovediac, každú, kde číta kvalitný autor a je ho 
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počuť. Za potešiteľné ďalej považujem: relevantné, osviežujúce 
a inovatívne obohatenie čítania prvkami iných umeleckých 
foriem (hudba, video, performance etc.), sporiadané a živé 
publikum prítomné z vlastnej vôle a zaujímavé a príjemné 
prostredie.

 Za pliagu literárnych akcií považujem (v náhodnom poradí): 
zlyhávanie techniky, mizerný hudobný sprievod, necivilizo-
vané až nepríčetné publikum (čo je ale ťažko ovplyvniteľná 
záležitosť), pofidérnych autorov, opitých autorov, autorov, ktorí 
tragicky nevedia čítať vlastné texty, autorov, ktorí majú potrebu 
každý text sprevádzať siahodlhými irelevantnými rečami, 
neprimeranú dĺžku podujatia (prikrátke podujatie som ešte 
vskutku nezažila), ukecaných, pseudo-vtipných moderátorov, 
neznesiteľný chlad, alebo iné neľudské podmienky v priestore 
konania podujatia (ak nejako krásne a neoddiskutovateľne 
nezapadajú do konceptu podujatia).

 Subjektívne za najmenej úspešný večer považujem ten, kedy 
som pozvala autorov, ktorých tvorba mi zo všetkých pozvaných 
bola najmenej blízka, nie však mimo môjho vkusu. Publikum 
však odchádzalo veľmi spokojné a ukázalo sa v ten večer 
v najhojnejšom počte, niekto by teda iste tento večer označil 
za najúspešnejší. Ostatné večery považujem za rovnomerne 
rovnako úspešné.

ondřej hložek, 
organizátor a spoluorganizátor literárních akcí, např. 
literární myslivny

a 
1.  Obecně si myslím, že je literárních akcí dostatek, až bych řekl 

přehršel. Je z čeho vybírat. Mezi syrovým čtením a potahová-
ním autora jako dobrou reklamou na Zepter hrnce...

2.  Dokonce i pro studenty je to poznávání jiného světa. Pokud se 
učí i něco jiného než memorovat, je literární čtení nejspíš i prv-
ním setkáním s literaturou v podobě živé prezentace samotné-
ho textu. Což je tristní zpráva o stavu nejen českého vysokého 
školství, ale i o samotných preferencích studentů. A svědčí to 
také o poklesu měřítek.

3.  Myslím si, že je atraktivní. Multimediálnost vše předžvýkala, 
zkrátila, nasekala, zúhlednila. A nadělala z posluchačů neur-



100?

valé a netrpělivé lidi, kteří baží po entertainmentu. Čekání na 
holé slovo je svátek, který posluchači vrátí schopnost orientovat 
se. Performance je jen doprovodem. Tam, kde převládá, si dá-
vám jako posluchač dobrý pozor na samotný text. A přestávám 
mu spíše věřit. Něco jiného je, když je čtoucí autor introvert 
a sděluje jinou formou, což se mi líbilo například na čtení 
z nové knihy K. Láníkové.

4.  V prvé řadě bych si představoval skutečnost, že města a jejich 
političtí představitelé neberou literaturu jako trpěnou součást 
kulturního provozu, ale jako podstatnou část, která je bez 
vytáček podporována částkou, která uhradí reálné náklady na 
čtení, tedy nejen cesťák, ubytování autora, stravu, ale samo-
zřejmý honorář v relevantní výši. 

5.  Každá oblast republiky má svého vlastního vyvolávače. Ale 
velice si vážím aktivit Petra Borkovce a lidí kolem Fra, dále 
Pepy straky, lenky daňhelové a Petera Kuhara, také bych 
chtěl zmínit aktivity kolem revue Protimluv, Přemka Bureše 
a absintového klubu les v Ostravě. 

6.  Co je měřítkem toho, že je to nejlepší? Počet návštěvníků? 
Počet mediálně známých hostů? 

7. Toto měřítko se v mém slovníku nevyskytuje…
8. Nevím, jestli je přehlížena, ale jistě bych všem doporučil festi-

val stranou, za kterým stojí Lenka Daňhelová and co.

B
1. Básnické hlasy, Open Air Happening Vikštejn, Literární 

Myslivna, Ozvěny nohou, autorská čtení v prostoru Gottfrei, 
Bohemistický večírek a další bezejmenná setkání... 

2. Děláme to proto, že nás baví sledovat, jak nesamozřejmá je lite-
ratura pro společnost, veřejný prostor, a proto, že je to součástí 
dotýkání se světa samotného. Cílem je uskutečnění akce, byť 
pro jediného posluchače. Literatura není záležitostí davu, řevu 
a masovosti.  Baví nás na tom ten proces, večer samotný je po-
myslnou třešničkou, kdy se veškerý shon uklidní a akce ”jede“.

3. Každá z konaných akcí má vlastní periodicitu. Pořádáme akce, 
které se konají měsíčně, pak akce, které jsou pětkrát do roka, 
dvakrát do roka, jednou za dva roky. Vše začalo Básnickými hla-
sy (od roku 2007), přes Vikštejn (r. 2009) po myslivnu (r. 2014).

4. Většinou vše probíhá v týmu do čtyř lidí, kteří si rozdělí úkoly. 
Od získávání grantů, přes oslovení autora, plánování termí-
nu, začlenění akce do nějakého širšího kontextu (v Opavě jde 
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o multižánrové festivaly, jejichž součástí čtení příležitostně 
jsou), propagace, soupis smluv, rezervace prostoru atd. atd.

5. V rozpětí 20 až několik stovek návštěvníků. Podle prostoru.
6. Vybíráme si je podle toho, jakou cestu už vyšlapali. Či jakým 

směrem jejich úkrok začal. Ne podle počtu vydaných knih a ab-
solvovaných čtení. Je totiž spousta autorů, kteří metají slova, 
těch, kteří se skrývají pod průměr či podprůměr. To, že začnou 
psát a vydávat, ještě neznamená, že jsou autory. A ano, uvá-
díme i ty, které osobně neznáme. O to lépe, nezavání to přece 
tolik kvitovaným protekcionismem, který více či méně přeci jen 
prorůstá i ta autorská čtení. 

7. Máme prostor, nebe a zem. A kdyby se měly tyto akce dělat pod 
širým nebem, tak ať. Nebo v bytech. Důležité je chtít je dělat.

8. Znovu záleží na konkrétní akci. Pokud jde o celoroční cyklus, 
žádáme o podporu město. Menší akce financuji z vlastní kapsy. 
Co vydělám, nestrčím do dovolené na Seychelách, ale třeba na 
ubytování autora či honoráře.

9. Před zahájením Básnických hlasů si vždy řekneme, koho a proč 
je důležité v Opavě ukázat. Také dbáme na jistá doporučení. 
Literární Myslivny plánujeme dopředu, neboť jde o pořad s růz-
nou tematikou, na kterou je potřeba ”načíst“, rozpomenout si, 
např. autoři za branami ústavů, různá topoi atd.

10. Literatura není projekt, kdo si nese koncepci a klade na ni 
důraz, je podezřelý.

C
1. Myslíte spíše souběžné akce s jiným pořadatelem. Literatura 

není závod, i když jsou snahy narvat vše do evropských měřítek 
a tahat slovo někam, kam nepatří. Na akcích, jejichž nejsme 
přímými organizátory, kriticky hodnotíme třeba skutečnost, že 
se dějí v uzavřených prostorách klubů, kam se musí přes dvoje 
dveře, vstupné i přes podporu města, jistou míru až devótní 
snahy po pořadatelské profesionalitě, která zapáchá umělinou 
a projektováním a chybí ji opravdovost a přímost.

2. Asi snahou nepřivádět na prkna jakéhokoliv držitele čehokoliv. 
Prostě ověnčené pudlíky s rodokmenem za první, druhá, třetí 
místa.

3. Ano, udržujeme, spolupracujeme, nesíťujeme, povídáme si, 
voláme, píšeme, přátelsky obcujeme.

4. Tady se mi zdá, jako bych měl přeměřovat velikost šroubů 
a matic. Promiňte, ale tuhle terminologii nepoužívám. Večer je 
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takový, jaká je konstelace celé řady faktorů, déšť, sníh, slunce, 
před semestrem, po semestru, jaro, léto, podzim, zima, chuť/ne-
chuť studentů dorazit atd. Každý večer, který proběhne, je dobrý.

milan děžinský, 
organizátor básnické expedice na Říp jižní stranou

a
1. Dobrých literárních akcí je v centrech dostatek, méně už na 

periférii – v okresních a malých městech a samozřejmě na 
venkově.

2.  Čím dál víc se přikláním k názoru, že literární akce jsou důležitější 
pro tvůrce spíš než pro publikum. Vědomí toho, že čtenáři, kteří se 
o díla autora zajímají, opravdu existují. Platí to pro poezii zřejmě 
víc než pro prózu. Málokterý text přednesený samotným autorem 
zaujme sám o sobě. Texty by se měly především číst, poslouchat až 
sekundárně, jako zajímavost, nebo dokonce kuriozita. 

3.  Tlak na multimediálnost pociťuji právě z důvodu, který jsem 
načrtnul výše. Málokterý návštěvník literárního čtení se s tex-
tem potká na první a jediný poslech. Sám to tak mám.

4.  Literární akce se z nadšeneckého úsilí několika jedinců nedají 
dělat dlouho. Amatérismus nejdříve těší, potom odrazuje. 
Návštěvníci literárních akcí si zvykli neplatit, honoráře za vy-
stoupení jsou často symbolické, autoři nejsou tlačeni ke kvalitě 
vystoupení, k zodpovědnosti vůči naslouchajícím, ani vůči 
organizátorům. Chybí mi profesionalismus, třebaže se dnes 
autorská čtení oproti minulosti hodně zlepšila.

5.  Za nejšikovnějšího organizátora jsem vždy považoval martina 
Pluháčka pro všechno, co pro českou literaturu udělal.

6.  Je jich jen několik. Jmenoval bych většinu autorských čtení ve 
Fra a Měsíc autorského čtení.

7.  měsíc autorského čtení, přestože ne vždy se autoři trefí.
8.  Všechna dobrá literární čtení a festivaly. Bavíme se tady přeci 

o literatuře.

B
1. Výstup na Říp jižní stranou, což je akce, která se každoročně 

koná na začátku léta. Letos 27. června.
2. Původním cílem bylo pořádat básnickou akci, která by nebyla 

jen narcistní – básníci jsou vyzváni, aby kromě svých textů 
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přednesli i jiné autory. Akce, která by se neodehrávala jen 
v místnosti, ale vyšla ven. Akce, která by byla otevřená všem. 
Akce, při které se jen nesedí, nekouří a nepije pivo nebo káva.

3. Letos proběhne šestý ročník.
4. Na organizaci se podílím já ve spolupráci s pracovníky Galerie 

moderního umění v roudnici nad labem, kteří zajišťují 
prostor. Občas mi vypomáhá Petr Váradi, výjimečně někdo 
další. Někdo udělá zdarma logo, propagaci, hudební doprovod. 
A vlastně všichni, kteří přijedou. 

5. Dlouhodobě přes padesát lidí.
6. Je čím dál těžší někoho neznat. Vyberu si ty, kteří mne v před-

chozím roce zaujali, ale těší mne, že přijíždějí i ti, které zaujme 
princip básnické expedice jako takové, nebo přijíždějí kaž-
doročně. Pravidelně se večerního čtení účastní kolem deseti 
účinkujících.

7. Mé podmínky jsou dobré počasí, na to je spolehnutí. Galerie je 
v Roudnici vedena profesionálně a jsou vždy dobře připraveni. 
Občas selžou autoři – především ti pražští, kteří nejsou zvyklí 
chodit do kopce. Bohužel pro básníky z Moravy je to daleko, 
i když každý rok některý zavítá a moc mne to těší.

8. Z nouze jsem udělal ctnost. Galerie nájem nechce, je to pro 
ně vítaná doprovodná akce, i když musí kvůli nám do práce 
v sobotu. Já jsem jediným sponzorem, který hradí vzniknuvší 
náklady. Nikomu nic neplatím a kdo přijede, přijede proto, že 
se chce na něčem zajímavém podílet. To, že akce je svým for-
mátem ojedinělá, je zárukou, že do Roudnice a na Říp přijede 
spousta skvělých básníků. Je také fajn mít hodně přátel. Nejen 
na Facebooku.

9. Formát je ustálený, i když každoročně se dějí malé změny. Plá-
nování mi zabere několik měsíců přetržité práce.

10. Z důvodů, o kterých jsem mluvil výše, cítím, že je třeba změny. 
Mnoho autorů nepřijede z finančních důvodů – básníci začínají 
být unavenými sponzory literatury – a já přemýšlím, jak to 
udělat, abych mohl alespoň proplatit cestu, či dokonce zajistit 
přespání. 
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C
1.  Kriticky hodnotím to, když autor není schopen alespoň dobře 

přečíst svůj text. Nepřijde, přijde pozdě nebo opilý. Exhibuje. 
Je násilně vtipný. Když tohle dělá moderátor, odcházím oka-
mžitě. 

lenka Kuhar daňhelová, 
organizátorka festivalu stranou

a
1.  Připadne mi, že je jich dost. Pro mě osobně tolik, že je při 

nejlepší vůli nestačím navštěvovat, tím méně nějak pravidelně 
sledovat. 

1. Je to příležitost učinit na chvíli středem pozornosti autora, 
jehož tvorby si cením. A tím pádem zvýšit pravděpodobnost, 
že se dostane pozornosti i jeho textům publikovaným knižně či 
časopisecky. A také je to příležitost se setkávat s jinými autory, 
jejich překladateli a pořadateli jiných akcí.

2. Atraktivita mi příliš zavání podbízivostí. Nesnažíme se být 
atraktivní, poezie je podle mého osobní věc a vyžaduje soustře-
dění. Ne vždy se taková literární akce trefí nejen do volného 
času, ale také do nálady či vůle nechat se vést někam, kde to 
třeba vůbec nemusí být příjemné, minimálně to na člověka 
klade nějaké nároky. Chápu to a nemyslím si, že je šťastné 
pokoušet se tenhle odpor nebo zdrženlivost překonávat příliš si-
lově, využívat různé spíše marketingové triky, jak se zviditelnit. 

3. Především tady chybí nějaké obecné povědomí o tom, že 
kultura jako taková je nepostradatelná, že je to něco pro nás 
bytostně důležitého, i když jí třeba příliš neholdujeme. Takový 
status má dnes sport, tedy zábava. A za kulturu se začínají stá-
le více vydávat věci, které k té zábavě mají hodně blízko anebo 
přímo nefalšovanou zábavou jsou. Kvůli tomuto posunu hodnot 
spoustu lidí vůbec nenapadne, aby se zašli jen tak podívat na 
nějaké autorské čtení nebo na výstavu. Mají dojem, že kulturně 
se chovají už teď, když si zajdou poslechnout školní vystoupení 
a koupí k tomu na trzích pár keramických hrníčků.

 Můžeme za to vinit naše nejvyšší instituce – ale ta změna 
vnímání kultury může začít na lokální úrovni, na obecních, 
městských úřadech a mám-li jít ještě dál, u lidí, kteří se s ta-
kovým stavem věcí nehodlají smířit. Pokud máte ve vedení 
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města starostu nebo úředníky na odboru kultury, pro něž je 
vrcholem vyžití hokej nebo golf a nejvýznamnějším kulturním 
počinem otevření nové cyklostezky, tak to půjde těžko. Považuji 
za důležité, aby lidé, kteří jsou ve veřejném prostoru autorita-
mi, pomáhali tímto způsobem posunovat k lepšímu hranice 
vnímání kultury veřejností. Nejde jen o to, že na kulturní akci 
přihodí nějakou dotaci, ale že také na tuto akci potom sami 
půjdou, budou se o dění v kultuře zajímat nad rámec svých 
pracovních povinností. Jak jinak chtějí přesvědčovat ostatní, že 
má smysl třeba takové akce podporovat, že to není jen povinná 
úlitba dotěrným otravům?

4. To je ošemetná otázka. Jsou tu velké akce typů festivalu, jako 
donedávna PWF nebo třeba mač. S dokonale zvládnutým 
PR, programem pro náročné. Tam organizátory všichni dobře 
známe. Pak menší, ale s velkou vervou a obětavostí pořádané 
festivaly, mezi nimi bych zmínila vynikající ostravský Pro-
timluvfest či děčínský Zarafest. A pak jsou tu lidé, literáti, 
kavárníci, vydavatelé, knihkupci, nadšenci, kteří pravidelně 
pořádají nejrůznější čtení. Podle mě je důležitá ta pestrost, 
i když samozřejmě máme svoje oblíbence. 

 Pokud jde o šikovné organizátory, nevím, jak je vlastně otázka 
myšlena: je organizátor šikovný proto, že svou akci zvládl me-
diálně ”prodat“? Anebo proto, že se na ní cítí autoři i publikum 
dobře, protože je všechno organizačně dobře zvládnuto? Za 
sebe dávám přednost té druhé možnosti – a také proto, že jsem 
měla příležitost účastnit se několika ročníků, vyhrává to u mě 
u českých organizátorů dlouhodobě Protimluvfest. Hraje 
v tom roli spousta činitelů – nejen početná návštěvnost, ale 
především soustředěnost publika, setkání s dalšími jak český-
mi, tak zahraničními autory a překladateli, přátelská atmosféra 
a hluboké hovory po skončení oficiálního programu. I když 
tohle všechno jsem měla možnost zažít v Ostravě také v rámci 
Ostravského kabinetu MAČe – nic naplat, je to dáno lidmi, kte-
ří se zde v kultuře pohybují a spoluvytvářejí ji. Úmyslně říkám 
pořád kultura, protože přirozenou součástí tohoto společenství 
jsou také výtvarníci, hudebníci, performeři…

5. Snad bych jen dodala, že mluvím o akcích, které znám, kterých 
jsem měla příležitost ať jako divák či autor se účastnit.

6. Čím mám ten úspěch měřit?
7. Jedna věc je ono posuzování upozaděnosti a přehlíženosti – jak 

se to zjistí? Tím, že se např. o autorech kolem jednoho časo-



106?

pisu nemluví pěkně v kroužku kolem jiného? Nebo zase jiné 
periodikum o autorech dalšího nemluví pro jistotu vůbec? Není 
to tak, že je upozaďována kultura jako taková – protože klíčová 
média ji v podstatě ignorují?  Není znepokojivé, že takovou Vl-
tavu prakticky nemůžu na cestách poslouchat, protože ji nikde 
nechytnu? Kultura je pro fajnšmekry, samozřejmě musejí být 
sovy, protože v hlavním vysílacím čase se s nimi nepočítá. Kdo 
rozhoduje o tom, jaké zprávy budou/ nebudou mít plošný do-
sah? A dá se to změnit? Přijde třeba jednou nějaký antiŽelezný, 
který řekne ”Nevím, jestli to lidé chtějí, ale budu to zkoušet, 
chci je kultivovat, ne z nich dělat tupé konzumenty?“

B
1.  Každoročně (už osmým rokem) mezinárodní festival Stranou 

v Berouně, Praze, Tetíně a na Krakovci.
 Nově začínáme s hudebně-literárními pořady v Berouně.
 Kromě toho spolupracujeme s několika organizátory, naklada-

telstvími v ČR i zahraničí, zprostředkováváme to zajímavé, co 
vzniká v české kultuře, do zahraničí a opačně. Je to spojeno 
s tím, že dohromady s manželem překládáme z a do několika 
jazyků a nemusíme tedy řešit honoráře pro externí spolupra-
covníky. 

 Pro radost. Z touhy ”poslat dál“ to, co považujeme za dobré. 
Baví nás zpětná vazba jak autorů, tak publika, nově uzavřená 
přátelství, obzory, které si rozšiřujeme, přehled i nadhled, který 
se nám díky porovnávání situace nejen u nás, ale i v zahraničí 
daří získávat.

 stranou 1x ročně, hudebně-literární večery 1x měsíčně, sezón-
ně literární festivaly jak zdejší, tak v Polsku, slovinsku, itálii, 
rakousku či srbsku. Některé spolupráce jsou jednorázové 
(například ovlivněné vybraným čestným hostem MAČ – Polsko, 
Slovinsko), jiné intenzivní a pravidelné (mj. polský mezinárodní 
literární festival Pobocza, lirikonfest ve slovinském Velenje).

4.  Hlavními organizátory jsme my dva s manželem, s výhledem 
na několik let diskutujeme o tom, jak budou příští ročníky 
vypadat, čeho bychom rádi dosáhli – a potom své představy 
korigujeme se svými možnostmi, jak finančními, tak organi-
začními. Nejsme v situaci, kdy bychom si mohli dovolit někoho 
na plný úvazek zaměstnat, ale máme několik spolupracovníků 
a spřízněných pomocníků.
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5.  Vzhledem k často neobvyklým místům, která si pro čtení vybí-
ráme, velmi slušná.

6.  To se stává málokdy – pokud nás něčí tvorba osloví, dost často 
už se s ním známe, anebo se s ním brzy při nějaké příležitosti 
setkáme. Rádi autory poznáme předtím, než je na náš festival 
zveme, z jednoduchého důvodu, abychom se navzájem trochu 
očichali, jestli nám spolu bude navzájem dobře. V několika 
dnech tady spolu tráví spoustu času dvě až tři desítky autorů. 
Pokud by se mezi nimi ocitla nějaká primadona nebo potížista 
a rozhodil vztahy mezi ostatními, nebylo by nám to příjemné. 
Už jen proto, že v mnoha věcech nemůžeme nabídnout auto-
rům standard, který je v jiných zemích samozřejmý: honorář 
tak tak pokryje náklady na cestovné, autory nevyživujeme po 
celou dobu festivalu na svoje náklady, často spí v hotelu v po-
kojích po dvou a nemají soukromí. Všechno je to trochu příliš 
nadšenecké a spartánské; a to se nemusí každému zamlouvat. 
Nijak se tomu nedivím, jsou autoři, kteří se literaturou živí 
a není samozřejmé, že budou fungovat jako charita. Jenže jsme 
na tom tak, že zatím lepší podmínky nabídnout nemůžeme.

7.  Na to jsem již odpověděla výše. Žijeme především z podpory 
města a několika dalších institucí a dárců. Podpora je sice 
s léty vyšší, ale na některé věci prostě stále nedosáhneme. 
Kdybychom to měli skutečně udělat tak, aby se zde autoři cítili 
komfortně, tak jsou tu každý rok tak tři čtyři. Jenže nás na tom 
baví právě to, že zprostředkováváme setkání lidem z různých 
koutů Evropy, že tady vznikají další přátelství a literární kon-
takty. O to jde.

8.  Honorář dáváme účastníkům. Na organizátory se zatím nikdy 
nedostalo – spíše doplácíme ze svého na věci, které se z grantů 
hradit nedají, například na stravování.

9.  Připravujeme se na všechny večery, neimprovizujeme. A plá-
nujeme dlouhodobě. Ale nakonec musíme vždy své plány 
přizpůsobit svým fyzickým i finančním možnostem.

10.    Koncepční plán by byl vymyslet způsob, jak dál pokračovat 
a nestrhat se při tom. Vzhledem k výše uvedenému je to dost 
obtížně uskutečnitelné. Máme plán – vydržet neslevovat při 
současných podmínkách ze svých představ.

C
1.  Žádné akce nepovažujeme za konkurenční, tvorbu obecně 

nepovažujeme za soutěžní disciplínu. Navštěvujeme v rámci 
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svých možností večery, které jsou v našem akčním rádiu, na 
nichž vystupují autoři a překladatelé, jejichž tvorby si ceníme 
anebo se s nimi přátelíme a je to možnost, jak se setkat.

2.  Myslím, že nemáme nijak výrazné dramaturgické zvláštnosti, 
ale inspirovali jsme se několika festivaly v zahraničí a rádi 
bychom našim hostům představili místa, která navštívili – 
proto tedy čtení v Praze, což je pro spoustu z nich velká pocta, 
ale také třeba zřícenina hradu Krakovce, tetín, Beroun 
s prohlídkami jeho zajímavostí. A myslím, že moc obvyklé 
tady nejsou ani návštěvy básníků na školách a diskuze se 
studenty.

3.  Ano. Ale že by šlo o síť, která by se nějak jmenovala, měla 
nějakou právní formu – to ne.  Prostě spolupracujeme s orga-
nizátory řady festivalů v řadě evropských zemí a vzájemně si 
doporučujeme, překládáme či dokonce vydáváme texty autorů, 
kteří nás zaujmou. Není to povinné, nemáme žádná závazná 
pravidla spolupráce. Spíše jde o to, aby se z našeho konání 
nevytratila radost – to by pak ztratilo smysl.

4.  Hodnotíme ho mírou soustředěnosti publika, atmosférou, 
která v průběhu večera vznikne. Může přijít padesát lidí, ale 
když se nesoustředí na to, co jim autor předčítá, ztrácí to smysl, 
mezi básníkem a jeho posluchači nevzniká žádný vztah, ne-
může dojít k předání jeho křehkého vzkazu.  Úžasná atmosféra 
bývá právě na čteních se studenty. Součástí našich večerů 
bývají také hudební vystoupení. A někdy se to podaří tak, že do 
sebe všechno zaklapne, jednotlivé výstupy na sebe navazují, 
posluchači se zvládají přeladit, všechno se odehrává v jakémsi 
stavu milosti, nikde žádné rušivé prvky a nakonec člověk jen 
v úžasu vydechne, čeho to byl svědkem. Když se něco takového 
podaří, pociťujeme štěstí.

lukáš hejlík, 
organizátor festivalu listoVání

a
1.  Není jich málo. Je na výběr. Výběr je rozmanitější než poptávka 

po akcích. Navíc nové akce stále přibývají. Hledají si formu.
2.  Je to úplně něco jiného, když umí ukázat, že je to živá disciplí-

na. My ji v LiStOVáNí proměňujeme do 3D a na lidi to působí 
naprosto překvapivě, svěže. Fanoušci Literatury zůstávají 
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doma a čtou si za zataženými závěsy. Ti pak ale moc živé litera-
tury nepředají.

3.  Ano, jsme multimediální a je vidět na lidech, kteří na nás přišli, 
že se báli, že to bude strohé čtení a že je budeme nudit. Jsou 
překvapeni formou. Na druhou stranu to nechci bagatelizovat. 
Stejně tak jsou překvapeni i autoři – jsou nadšeni z žánru, ale 
i z toho, že jejich věc se najednou zhmotní.

4.  V Německu funguje absolutní grantování. Ale ani to není ideál. 
My vybíráme vstupné a jsem rád, že to lidi respektují a učí se 
poznávat (už od škol), že kultura má svou cenu. Určitě bych 
však podporoval prezentaci literatury, vydávání knih, ale i po-
řádání akcí. A nenechával bych to na státu, nespoléhal na něj. 
Měl by si zatím stát především organizátor.

5.  No, jelikož uskutečníme 650 představení v roce, po celé repub-
lice v cca téměř 200 městech, pro cca 150 000 diváků, a pořád 
vycházíme z toho, co literární trh nabízí, ze spolupráce se všemi 
českými nakladateli, nebude mi asi trapné říct: LiStOVáNí. 
Navíc polovinu produkce hrajeme dopoledne pro děti a mládež 
a stále jim s velkým úspěchem dokazujeme, že čtení není úplná 
nuda, že otevřít si knížku neznamená být trapný, archaický. 

 Jinak se mi také stále líbí veletrhy (Svět knihy a Havlíčkův 
Brod), má to své kouzlo, i když to virtuální stránka věci brzo 
rozcupuje (on-line prodej).

B
1. LiStOVáNí má každý měsíc turné s nějakou jinou knihou (čas-

to i jejím autorem) po téměř 30 českých městech. Tam ho lidé 
navštěvují jako seriál. Dramaturgie představení je rozmanitá. 
Projekt se profiluje tím, že se žánrově neprofiluje. Spojuje lite-
raturu a divadlo – nikdy se nepřekročí mez jednoho či druhého. 
Navíc je velmi úspěšný i pro školy. Funguje i jako prezentace 
knihy s přímým prodejem na akci (tedy i distribucí po celé re-
publice). S každým turné se prodá od cca 200–500 knih (záleží 
na titulu, návštěvě autora, žánru atd.).

2.  Před 12 lety jsme začali z přemíry elánu a času. Chtěli jsme 
spojit to, co nás po škole nejvíc bavilo – divadlo a knížky. Vy-
mysleli jsme něco, co nikdo před námi, a inspirujeme mnohé 
po nás. A máme velký náskok – 96 premiér z různých nastudo-
vaných titulů. 

3.  Každý měsíc jiné turné – 30 stálých scén (cca 10x v sezóně). 
Pak mnoho nahodilých, kde jsme pozváni občasně. Do toho 
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téměř denně hráváme po českých školách a knihovnách.
4.  Manažerují ho tři lidé, tři další se starají o internetovou 

a facebookovou podporu. Herecky spolupracuje cca 10 herců. 
V každém představení hrají však jen 2, 3 herci.

5.  Na večerních kolem stovky (+-), na dopoledních 130 a více.
6.  Ano, nelimitujeme se žánry, vztahy, nakladatelstvími, ničím. 

Dostáváme žádosti, prosby, podněty a jsme za ně moc rádi. 
Studujeme spoustu textů před vydáním, často první překlady, 
a jakmile jde něco ukotvit na jeviště a je pro nás (tedy i pro 
diváky) novou výzvou – jdeme do toho. Zvláštní, že po 12 letech, 
téměř 100 odehraných titulech jsme se nevyčerpali formou ani 
výběrem.

7.  Ano, jsou dobré, i když naprosto různé. Hrajeme v Národním 
divadle, ale i v rockovém klubu. Hráváme v chic restauraci 
nebo školní jídelně. Je to úplně jedno.

8.  Všude jsme angažováni. samopořadatelem jsme v jednom 
procentu představení. herci mají zaplaceno, i produkční 
tým natolik dobře, aby to všechny bavilo dělat dál profesi-
onálně při stejně vysokém a vypjatém tempu. 

9.  Ano, máme roční dramaturgický plán, ale ten rozbíjíme na-
hodilými podněty, účastí světových autorů či překvapivými 
novinkami. Plánujeme na dva měsíce dopředu ideálně.

10.  Jsme ve hře 12 let a poslední tři roky si říkám, že musíme mít 
vrchol za sebou. Ale stále necítím, že bychom jeli z kopce. Tedy, 
chci se na tom vrcholu udržet (přirozeně) co nejdéle. Případně 
příjemně zjistit, že vlastně ještě pořád pomalu stoupáme.

C
1.  Bohužel.
2.  Ano, jsme v tom, co děláme, jedineční. Jsme tak daleko, že 

školy, dramatické kroužky ZUŠ nebo už i profesionální divadla 
dělají, když se vrhají na scénické čtení, ”své listování“ – a sami 
tomu tak říkají.

3.  Všichni autoři ze světa (USA, Anglie, Německo, Francie, Izrael, 
Polsko, Slovensko ad.) mi řekli, že se s podobným projektem, 
formou, ani agilitou nesetkali. To nás těší. 

4.  Že přišli lidi a dobře se bavili na tom, co jsme připravili. Tedy 
z toho, že před nimi zafungovalo to, co nějaký spisovatel na-
psal, naprosto ojedinělou, živou formou.
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olga Pek, 
organizátorka Prague international microfestivalu

a
1. Pořádání akcí zažívá velký boom. Akcí je dost (ve smyslu: scéna 

je nasycena), až příliš (ve smyslu: mnohým akcím se nedaří 
se dostatečně vyprofilovat, kopírují shodný formát a cirkulují 
stejné autory se stejnými texty). 

2. Živé čtení je médium odlišné od textu; ne všechna literatura 
může (či má) fungovat jen na papíru (básnická performance, 
intermediální, digitální a fónická poezie, slam). Živá čtení 
mohou oslovit i neliterární publikum. Literáti jako každá jiná 
profese prospívají, když mohou naživo navazovat profesní kon-
takty. Roli asi také hraje obecný tlak na osobní prezentaci (až 
marketing).

3. Jistě! Čistě literární večer může být velice atraktivní. To však 
zároveň není důvod, proč by se literatura komunikace s jinými 
médii či zábavného doprovodného programu měla zříkat. Tlak 
nebo spíš častou snahu multimedialitu zdůrazňovat pociťuji – 
plyne však spíše z dočasného rozvíření či vydráždění literár-
ního pole, které se s ní v Čechách konfrontuje poměrně krátce. 
Prague International Microfestival na multimedialitě přímo 
staví.  

4. Povědomí, že literární tvorba je hodnota, žádá si nasazení, 
které v praktickém smyslu značí práci na plný úvazek (i víc), 
že představuje, mám-li užít politického žargonu, návratnou 
investici, která si od investora žádá a zasluhuje zodpověd-
né a poučené rozhodování. Netvrdím, že je třeba, aby každá 
hospoda na Žižkově měla své čtení s honorářem 100 EUR 
pro každého autora, ale stále postrádám možnost adekvátně 
ohodnotit nejen zahraniční, ale i české vystupující a především 
organizátory samotné (pro srovnání: 100 EUR je na Slovensku 
obvyklý honorář). Zdá se mi, že kulturní instituce mají tenden-
ci podceňovat, jak aktivní jejich role na scéně je: na spontánní 
nabídku, se kterou literární pořadatelé rok co rok přicházejí 
v podobě grantových žádostí, odpovídají spíše pasivně, než aby 
ji kultivovaly. Jsou omezené nedostatečným rozpočtem; možná 
to lépe ani dělat nejde. Nicméně literatura si ve výsledku odná-
ší auru jistého přidušeného ochotnictví, která zpětně ovlivňuje 
její vnímání společností a z toho plynoucí nedostatek financí – 
začarovaný kruh.
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5. Čeští organizátoři uvažují častěji v intencích literární služby, 
servisu, produkce než osobního kurátorského či autorského 
rukopisu. Scéna je navíc poměrně roztříštěná okolo několika 
postav. Svého času mě zaujala Tvůrčí skupina, ale ta skončila 
po pilotním večeru. Z ostatních hranice jednotlivých bublin 
překračují Petr Borkovec, Josef Straka nebo Ondřej Buddeus. 

6. Z hlediska dlouhodobého fungování pravidelné úterky ve Fra, 
ať už do f lexibility formátu, šíře představených autorů i jistoty 
početného publika v případě dlouho očekávaných akcí. 

7. Z centrálních akcí býval svého času až ”blockbusterem“ 
Festival spisovatelů Praha. Nevím, jestli některá z centrálních 
akcí má dnes srovnatelnou pověst. Fra? Čtení v Knihovně 
Václava havla? Čtení přidružená ke Světu knihy či Knihexu? 
Zdá se, že v obecném povědomí uspějí spíš náhodné, většinou 
jednorázové akce a události: Poeziomat, čtení básníků s pta-
čími jmény atd. Nicméně kdybych úspěšnost měla poměřovat 
vnitroliterárně, pak asi viz předchozí odpověď. 

8. Regionální akce obecně trpí ve srovnání s Prahou. Čtení 
v třinecké knihovně a literární sprcha zasluhují pozornost, 
kdybych měla jmenovat jednu, pak z mého pohledu galerie 
Plato v ostravě sestavuje svůj program (včetně občasných 
literárních večerů) aktivně a s péčí a novátorstvím, které si 
zasluhuje pozornost. 

B.
1.  Řídím Prague International Microfestival. V menší míře se 

občasně podílím na čteních okolo anglojazyčného nakladatel-
ství equus Press a Psího vína. 

2.  Zdá se mi podstatné konfrontovat domácí literární scénu 
s tím, co je v zahraničí chápáno jako současné. Pronikání 
zahraničních autorů na českou scénu se děje chaoticky, autoři 
a překladatelé, kteří udržují komunikaci s vnějškem, působí ve 
vzájemné izolaci. Festival formátu podobného tomu, jakým by 
se stal PMF, kdyby dosáhl ideálního potenciálu, by se mohl stát 
i prostorem umožňujícím dialog tohoto typu. Osobně mě baví 
možnost setkat se naživo s umělci, kterých si vážím, těší mě, 
že si o jejich tvorbě a o tom, proč se mi zdá podstatná, mohu 
promluvit s více lidmi. 

3.  Prozatím se konal jednou ročně po dobu čtyř až pěti večerů. 

anKeta Psího Vína ii.
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4.  Jádro týmu tvoří cca 5 osob, těsně před festivalem se tým 
rozroste na více než trojnásobek, úspěšný festival je věcí 
koordinace přes 50, možná i 60 jednotlivců. Příprava probíhá 
celoročně, přesněji řečeno soustavně. Do doby zhruba dva 
a půl měsíce před festivalem jde především o psaní grantů, 
zajišťování účasti hlavních hostů. Pak přichází intenzivní fáze, 
kdy se řeší dramaturgie doprovodného programu (koncertů, 
debat, výstavy) souběžně s ubytováním, produkcí atd. Práce je 
rozdělená do okruhů, které se v zájmu udržitelnosti festivalu 
snažíme s tím, jak akce roste, decentralizovat. 

5.  Při zahajovacích večerech většinou velmi slušná (až 40 platí-
cích návštěvníků, což spolu s autory a organizátory znamená 
kolem 60 lidí v publiku). V dalších dnech klesá a může být 
i okolo 35 lidí, což není příliš uspokojivé. Snažíme se na ná-
vštěvnosti pracovat, protože program považujeme za kvalitní.

6.  Na osobní doporučení členů organizačního týmu, na základě 
toho, kdo nás upoutá (třeba jen na papíře) a sítě kontaktů. 

7.  Poslední dva roky byly ve znamení tvrdé práce na zlepšování 
podmínek na všech frontách, v současnosti je naší největší 
překážkou nízký rozpočet. 

8.  Pomocí státních grantů a příspěvku zahraničních institucí 
na konkrétní autory. Účastníkům platíme, nicméně někdy si 
můžeme dovolit jen příspěvek na ubytování a cestu. Organi-
zátoři zaplaceno (zatím) nedostávají, ale na zlepšení situace 
pracujeme. 

9.  Postupně jsem se naučila, že dramaturgie šetří čas i náma-
hu a pro úspěch festivalu je klíčová, i když je třeba ji zároveň 
držet f lexibilní. Dnes plánujeme na jeden až dva ročníky 
dopředu. 

10.  Rozhodně. Myslím, že by nás ani nebavilo dělat vše stále stejně, 
festival neustále ladíme na základě zkušenosti z předcho-
zích ročníků. Příští rok se změny dotknou hlavně rozložení 
organizační práce, ale máme i nesplněné sny: antologii textů, 
workshopy s autory, stabilnější síť přidružených akcí v jiných 
městech atd. 

C
1. Akce navštěvuji v roli diváka, skrytého organizátora i jako 

účinkující. Nemohu si pomoci, porovnávám neustále a všech-
no, především připravenost na straně organizátorů, návštěv-
nost, prestiž, formát, výběr autorů, honoráře.
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2. PMF je český festival současné zahraniční experimentální po-
ezie, na který se bez obav může přijít podívat i člověk vládnoucí 
pouze češtinou a který ročně představí autory nejméně z osmi 
zemí. Nevím o druhém takovém!

3. Přes mého kolegu Ondřeje Buddeuse jsme součástí sítě 
CroWd, přes zakladatele festivalu Louise Armanda pak 
máme kontakty na autory, kteří se objevili v mezinárodní revue 
VlaK, zároveň známe osobně mnoho básníků, kteří jsou sou-
časně organizátory. Myslím si ale, že v tuto chvíli bychom přes 
naše známé či známé našich známých dokázali dosáhnout na 
veškeré hlavní literární festivaly v Evropě, ať už experimentál-
nější nebo mainstreamové. 

4. Zda dramaturgie odsýpá, čtení spolu komunikují, zda je 
dobrá návštěvnost, jak jsou sami autoři spokojeni s organizací 
a produkcí, zda je večer jednolitým celkem s dobře zvládnutým 
”balením“ (úvody, znělky, propagační předměty atd.). Večer, 
který se asi povedl nejméně, obsahoval dva autory, jež jsem si 
ze zpětného pohledu neměla vybrat, vystoupení jednoho z nich 
bylo na hraně etičnosti a bezohledné k překladateli. Jako nej-
úspěšnější asi hodnotím večer básnické performance ročníku 
2014, který obsahoval vystoupení s velkou energií, přitáhl 
hodně českého publika a odehrál se v neformální a vzrušené 
atmosféře, kterou se nám zatím nepodařilo překonat. 

dan Jedlička, 
pořadatel Básnického maratonu v opavě

a
1. Literární scéna je aktuálně úzce propojena prostřednictvím 

Facebooku, a má díky tomu větší přísun informací o tom, co se 
kde děje. To vytváří prostor pro inspiraci i vzájemnou spolu-
práci – to, čemu se dneska říká módním slovem ”networking“. 
Literatura se objektivně dostává na netradiční místa (např. 
hudební festivaly), dochází k souběhu akcí, takže to opravdu 
mnohdy vypadá, že právě zažíváme až nezdravou konjunkturu 
autorských čtení. Není to ale plošný jev: v Uherském Brodě 
zcela určitě žádnou konjunkturu nepociťují, a ani ve většině 
krajských měst to není s množstvím akcí horké.

2. Protože mít text je na existenci literatury málo. Literatura 
není privátní setkávání čtenáře s autorovým textem, to je jen 
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jedna z jejích možných poloh. Literární akce vytvářejí prostor 
pro pobývání s textem, které je doplňkem nebo předstupněm 
privátního čtení; pro autora je zase prostředkem přímé a poten-
ciálně formativní zpětné vazby. V posledním desetiletí se navíc, 
zejména pokud jde o poezii, literární akce staly důležitou alter-
nativou knižního distribučního systému, protože tištěná básnic-
ká produkce se do maloobchodní sítě dostává čím dál obtížněji.

3. Často se dneska zmiňují peníze a údajná povinnost státu pod-
porovat ”živé umění“, tedy i literární akce. Tady bych byl trochu 
opatrný. Český vzdělávací systém produkuje ročně tisíce diplo-
movaných umělců – výtvarníků, hudebníků, literátů –, kteří 
se přirozeně chtějí seberealizovat: vystavovat, hrát, vydávat 
knížky, prosadit se, udělat si jméno. Představa, že by všechny 
soukromé ambice měl finančně podporovat stát, je scestná. 
Současný grantový program Ministerstva kultury na podporu 
literárních akcí se mi zdá dostatečný; prostor vidím hlavně 
v grantových systémech měst, kde by podpora místního lite-
rárního dění měla mít své místo. My v Opavě si v tomto ohledu 
naprosto nemůžeme stěžovat, ale vím, že jinde si o podobné 
míře podpory můžou nechat jenom zdát.

5.  Děčínský zarafest.

Jiří macháček, 
organizátor ostravského ProtimluvFestu

a
1.  Srovnávám-li množství literárních akcí s dobou před 10 lety, 

zdá se, že je jich mnoho, samozřejmě nejvíc v Praze, ale už 
i v Ostravě bývá pojednou víc čtení v jednom dni, což dřív 
nebývalo…

2.  Literární akce vytvářejí kolem vydané knihy a autora určitou 
mediální bublinu, což je obzvláště dnes módní záležitost. Co je 
mi na nich sympatické? Jde o setkání nějak si blízké komunity 
lidí, zároveň jde kromě samotného setkání s literárním textem 
o zážitek z poslechu autorova hlasu, jeho způsobu řeči, jak to, 
co píše, říká… V tom vidím přínos, ale na druhé straně všeho 
moc škodí – osobně dávám přednost četbě knihy.

3.  Čistě literární večer může být atraktivní pro publikum, i když 
tlak na multimediálnost pociťuji dost silně. Když chcete při-
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lákat hodně lidí, musíte do toho zapojit další prvky, v našem 
případě obvykle hudbu. Ale pořád se domnívám, že když čte 
dobrý autor, tak čistě literární večer je a bude pro publikum 
stále atraktivní. Dobré slovo nepotřebuje berliček.

4.  Je těžké v několika větách shrnout, co je ideální podpora… 
Ideální podpora je skutečný zájem publika o autorův text, o to, 
o čem autor píše, který je vyjádřen třeba touhou přečíst si jeho 
knihu, setkat se s ním na literární akci, konfrontovat se s jeho 
myšlenkami. Důležitá je samozřejmě podpora z grantů. Auto-
rovi je třeba zaplatit honorář, cestovné, ubytování atd.

5.  Výrazných a šikovných organizátorů literárních akcí je u nás 
hodně, například ostravský knižní veletrh.

6.  Hodně se mi líbí v celorepublikovém kontextu tabook. Líbí se 
mi napřažení organizátorů vměstnat do této přehlídky ”malé“ 
a skutečně malé nakladatele. A prostředí v Táboře mi přijde 
jedinečné.

7.  Z těch posledních let třeba v Ostravě považuji za nejúspěšnější 
akci měsíc autorského čtení. U těch mimoostravských bych 
raději nechal hovořit zasvěcenější, ale jezdívám třeba na svět 
knihy, doprovodný program mi přijde hodně dobrý, i když to 
místy není úplně můj šálek kávy.

8.  No, přeci to je jasné, že ProtimluvFest… Je těžké být na peri-
ferii, okraji republiky. Ale pomalu se to mění. Vidím však řadu 
jiných upozaděných, ale dobrých akcí, třeba festivaly zarafest 
v Děčíně, stranou v Berouně.

B
1.  Pořádáme literární festival ProtimluvFest, na který pravidelně 

zveme autory z Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a od 
nás. Pořádáme ovšem i jiné literární akce, například Kabinet 
Protimluv, který je součástí Měsíce autorského čtení, nebo akci 
k výročí vzniku revue Protimluv nazvanou pokaždé podle toho, 
který rok slavíme. Letos to byla Protimluvná třináctka… Pak 
máme řadu jednorázových akcí během roku spojených s uvede-
ním knih autorů nakladatelství či uvedením nového čísla revue 
Protimluv.

2.  Festival jsme poprvé uspořádali, když jsme chtěli zviditelnit 
knihy, které jsme začali vydávat. Od té doby se cíl festivalu 
nezměnil, chceme upozornit na naše tituly, na autorský okruh 
revue, nabídnout setkání s autorem, jeho slovem, způsobem 
projevu. Zažil jsem řadu večerů, kdy vzniklo cosi jedinečného, 
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kdy organizace šlapala sama, přišlo hodně lidí… To jsou věci, 
které člověka baví.

3.  Tradičně říjnový třídenní ProtimluvFest bude uspořádán letos 
podeváté a periodicita je jednou za rok. K tomu se přidružila 
jednoročně pořádaná únorová výroční akce k založení revue 
Protimluv a letní Kabinet Protimluv na Měsíci autorského 
čtení, který bude už letos popáté. 

4.  Na organizaci festivalu se podílí minimálně 5 lidí, hlavně jde 
o redaktory revue a nakladatelství. Avšak samotná organizace 
festivalu probíhá průběžně po celý rok, začíná nejen vymýšle-
ním dramaturgie přehlídky, ale i sepisováním a vyúčtováním 
grantů, které si děláme sami. A nejhektičtější to ovšem bývá 
před festivalem, příprava plakátu, katalogu, domluva příjezdu 
autorů atd., do toho příprava knih, které budou představeny na 
přehlídce. Už teď mi běhá husí kůže na zádech, když pomyslím 
na září a říjen…

5.  Návštěvnost pořádaných literárních akci bývá různá, pohybuje 
se od 15 osob, ale zažil jsem 150 lidí. 

6.  Zveme ty, s nimiž spolupracujeme při tvorbě revue Protimluv 
nebo jimž vydáváme knihy. Ale nebráníme se ani těm, které 
osobně neznáme, tak tomu bylo loni na ProtimluvFestu, kde 
poprvé v České republice četli dva vynikající maďarští autoři 
– Tibor Kiss Noé a Ferenc Barnás, a z domácích vůbec poprvé 
Michal Ajvaz.

7.  Dobré podmínky si z větší části musíme obstarat sami, někdy 
se to daří lépe, někdy je to horší. Ale od počátku nám vychází 
vstříc Ilona Rozehnalová z ostravského antikvariátu a klubu 
s galerií Fiducia. Někdy stačí všem velmi málo, a přesto jsou 
podmínky dobré.

8.   Žádáme o granty na MK nebo na Visegradu, účastníkům akcí 
dáváme proto honorář, stejně tak organizátorům.

9.  Zejména individuální večery plánujeme ad hoc. Dlouhodo-
bě plánujeme ProtimluvFest, bez toho by tato přehlídka asi 
skončila na úbytě. Někteří hosté festivalu, jako například letos 
pozvaný polský básník Adam Zagajewski, vyžaduje pozvání 
v předstihu. Rok před festivalem máme dramaturgii většinou 
připravenou.

10.  Koncepční plán naplňujeme u ProtimluvFestu od počátku, jeho 
snahou je mapovat středoevropský prostor, přinášet do české-
ho prostředí literaturu našich blízkých sousedů.
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C
1. Jako publikum navštěvuji ”konkurenční“ akce občas, jsem 

hodně vytížený. Hodnotím dramaturgii, když vznikne jednotná 
linie, nejen autorská, ale i tematická, jsem rád. 

2. Zaměřením na středoevropské autory, nevidím mnoho podob-
ných akcí v rámci republiky.

1. Spolupracuji s organizátory festivalu Stranou, zejména lenkou 
Kuhar daňhelovou, koncepce této přehlídky se blíží hodně 
i té naší. Jsem ve spojení s Peterem Šulejem, který se podílel 
na festivalu arsPoetica v Bratislavě. Ze zahraničních bych 
určitě podtrhl spolupráci s organizátory KUd apokalipsa ze 
slovinska, z polských to je slezská organizace ars cameralis 
pořádající výjimečný stejnojmenný festival v Katovicích a také 
v Mikołowě.

2. Především podle jeho průběhu, ohlasu. Důležitá je atmosfé-
ra večera. Jsme tak trochu putovní přehlídka, nemáme svůj 
vlastní prostor na pořádání akcí, takže neúspěšný večer je pro 
mne ten, když se ocitnete na místě, jehož organizátoři, s nimiž 
spolupracujete, v podstatě nemají zájem o dobrý průběh vaší 
akce. 

Jan nemček, 
pořadatel ostravské literární sprchy

a
1. Literárních akcí může být v Praze příliš mnoho a ve Valašském 

Meziříčí málo. V Ostravě je jich dost.
2. Autorské čtení umožňuje vnímat literární dílo jako jedinečné 

sdělení konkrétního člověka. Narušuje stereotyp spisovatele 
jako asociálního introverta, který píše v ústraní geniální a zá-
roveň nepochopitelné romány, aby těsně před smrtí vstoupil 
do učebnic, slovníků a hlav vnoučat jako suma neužitečných 
životopisných údajů.

3. Myslím si, že čistě literární akce jsou pro publikum stále 
zajímavé. V rámci Literární sprchy jsme vždy chtěli před-
stavovat také tvorbu i jiných umělců (hudebníků, herců, 
tanečníků…), abychom literaturu uměle nevykazovali do 
zdánlivě exkluzivního ghetta. Nikdy to však nemělo formu, 
ve které by se autorské čtení s vystoupením jiného umělce 
přímo propojovalo.
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4. Mám omezené možnosti, jak rozvíjet svoji činnost bez podpory 
občanských sdružení nebo jiných organizací. Finanční podpora 
je závislá na dlouhodobém plánování, které podle mého názoru 
není vždy možné.

5. Zpovzdálí se mi jeví, že nejvýraznější ohlas mají aktivity týmu 
z nakladatelství Větrné mlýny a Petra Borkovce.

7.  Měsíc autorského čtení. 
8.  Z akcí v mém okolí je to literární přeháňka, kterou pořádá 

Kristýna Svidroňová v Plan B Hardcore Cafe. Literární přeháň-
ky pomáhají řadě začínajících autorů rozvíjet svůj potenciál. 
Na literární přeháňce jsem se navíc vůbec poprvé setkal tím, že 
někdo v Ostravě realizoval koncept ”open-mic“.

B
1.  literární sprcha.
2.  Chtěli jsme, aby se čtenáři a místní začínající autoři setkávali 

se spisovateli, o kterých se v literárním životě hodně mluví, 
protože vydali novou knihu, vyhráli nějakou cenu nebo napsali 
pozoruhodný text, který vzbuzuje polemiky. Navíc jsme měli 
k dispozici unikátní prostor řetízkové šatny Dolu Michal, které-
mu jsme mohli vdechnout nový život.

 Baví mě formát moderovaného večera, během kterého s au-
tory mluvíme o jejich tvůrčích počátcích, o motivaci k psaní, 
o vztahu literatury a současného světa. Věřím, že je návštěvní-
ci díky tomu vnímají jinak než jen jednorozměrné figurky, které 
mimo jejich zorné pole vydávají knihy a vyhrávají ceny. Společ-
né vystoupení začínajících a zkušenějších autorů bývá hodně 
kontrastní, ale věřím, že pro ty mladší je to podnět k tomu, aby 
nahlídli své psaní novýma očima.

3.  Literární sprcha probíhá třetím rokem, koná se nepravidelně 
čtyřikrát nebo pětkrát ročně. Protože podstatnou část našeho 
publika tvoří studenti místních univerzit, vyhýbáme se zkouš-
kovým obdobím a letním prázdninám.

1. Vybrané autory kontaktuju přes nakladatele, případně přes 
společné přátele. Do následné domluvy o možném datu konání 
se zapojuje už i Zuzana Vodehnalová z NKP Důl Michal. Jan 
Myška kreslí grafiku pro tisk plakátů a facebookové stránky, 
které jsou našim hlavním komunikačním kanálem. Kristýna 
Svidroňová naše večery fotografuje. Matěj Antoš domlouvá 
účast hudebníků a technicky zabezpečuje jejich vystoupení. 
V průběhu let nám samozřejmě vypomáhala řada přátel.
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2. Návštěvnost se pohybuje mezi 15 až 40 návštěvníky, což jsou na 
akci mimo centrum města slušná čísla.

3. Po úvodním ročníku jsme se začali soustředit na to, aby výběr 
hostů odrážel aktuální dění na české literární scéně a návštěv-
níci Literárních sprch se mohli seznámit s autory výrazných 
debutů, oceněných knih nebo knih vzbuzujících velký kritický 
ohlas. Podle našich pravidel musí jít o autory, kteří nepůso-
bí v Moravskoslezském kraji, proto se s nimi často osobně 
neznáme. V případě začínajících autorů se rozhodujeme i podle 
toho, jestli jejich tvorba sdílí s texty dalších hostů nějaký motiv, 
téma nebo tempo.

4. Kulturní pracovníci nKP důl michal nám vždy vycházeli 
maximálně vstříc, proto máme pro pořádání Literárních sprch 
velmi dobré podmínky. Prostor řetízkové šatny je pro pořádání 
kulturních akcí dobře vybavený (i technicky), máme částečnou 
finanční podporu a zajištěné ubytování pro účinkující.

5. Autorům vyplácíme honorář, ale nemůžeme si už dovolit hradit 
jejich náklady na cestu nebo ubytování. Začínajícím autorům, 
dalším vystupujícím a organizátorům odměnu nevyplácíme, 
ale pokud se podaří získat peníze z dobrovolného vstupného, 
zaplatíme jim jejich náklady nebo občerstvení. Několikrát nám 
pomohlo, když se vystupující svého honoráře vzdali (například 
Jakub Řehák a Jan Němec) nebo naši další činnost podpořili 
darem (Jan Delong nám věnoval svou výhru z literární soutěže 
Hořovice Václava Hraběte).

6. Dramaturgie Literárních sprch se řídí jen několika pravidly: 
každého autora zveme pouze jednou, vždy společně vystupují 
začínající místní autoři a spisovatelé, kteří nepůsobí v Morav-
skoslezském kraji a už zanechali výraznější stopu v literárním 
životě.

7. Naši koncepci budeme nejspíš měnit pouze v případě, že 
bychom přišli o prostory, museli hledat jiné způsoby financo-
vání, anebo kdyby se část organizačního týmu přestěhovala 
z Ostravy.

C
1. Navštěvuju především jiná autorská čtení v Ostravě, ale nesle-

duju přitom ”konkurenci“, spíše vyhledávám to, co mě zajímá 
jako čtenáře. Mimo to se snažím docházet na čtení začínajících 
autorů, třeba na ta konající se na univerzitní půdě.
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2. U jiných akcí mě rozčilovala především ta typická kostra: 
pár slov na úvod – čtení – trapné ticho místo dotazů – konec 
akce a cesta domů. Vadí mi také, když se klade rovnítko mezi 
autorské čtení a pijatiku v hospodě. Ne snad proto, že by se 
v hospodě autorské čtení konat nemohlo, ale proto, že tyto akce 
obvykle zdůrazňují, že různé přátelské vazby mezi vystupu-
jícími a společné momenty opileckého štěstí jsou důležitější 
než samotné čtení. Když takto dáváte najevo, že akci pořádáte 
hlavně pro sebe, uzavíráte literaturu do ghetta. Opačným ex-
trémem jsou akce, které se snaží návštěvníka přesvědčit o tom, 
že literatura je něco výsostně exkluzivního a dá se spolknout 
jen s drahým vínem a zajíst výběrem sýrů.

3. Snažíme se dělat autorská čtení profesionálně, ale nepovyšo-
vat literaturu nad její čtenáře. Přivádíme do Ostravy autory, 
o kterých se mluví, protože věříme, že to rozrušuje uzavřenost 
zdejších literárních kruhů. Necháváme mluvit nejen text, ale 
i jeho autora.

4. Naposledy jsme spolupracovali s organizátory festivalu Pona-
šymu, který prezentuje tvorbu umělců z Moravskoslezského 
kraje. Já sám byl dříve zapojený do organizace literárních 
večerů v třinci, a s ostatními organizátory jsme neustále 
v kontaktu. Přátelské pouto mě pojí i s organizátory opav-
ských básnických maratonů. S organizátory literárních akcí 
ze zahraničí kontakty nemáme.

5. Jsem spokojený, když se mi podaří vést živou diskuzi s autory, 
a návštěvníci mají potřebu mi říct, že je strhly prezentova-
né texty. Mám radost i tehdy, když se mladší autoři navážou 
kontakty s těmi zkušenějšími, nebo se cítí společným čtením 
obohacení. Podle těchto kritérií proběhlo ”nejúspěšnějších“ 
večerů hned několik.

6. Zatím jsme neřešili katastrofický scénář, ve kterém by nedora-
zil některý z autorů. Nejméně spokojený jsem byl s večerem, na 
kterém vystupoval Jan Němec. On na tom neměl žádnou vinu 
– po domluvení termínu se ukázalo, že akce koliduje s mnoha 
jinými literárními událostmi a návštěvnost večera byla tragic-
ky nízká. Vzali jsme si z toho ale několik poučení, například 
to, že musíme pozorněji sledovat další dění v Ostravě a já sám 
musím být na diskuzi s autory lépe připravený.
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radek Fridrich, 
organizátor děčínského zarafestu

a
1. Myslím si, že relativně mnoho, ale spíše v Praze či v Brně, 

menší města mají smůlu, když nemají nějakého svého tahouna. 
Často vidíme, že jeden člověk zmůže mnoho. A podíváme-li se 
na literární mapu Čech, Moravy a Slezska, podivujeme se, kde 
všude se daří literatuře a kde vůbec. Jinými slovy nezáleží, ale 
jestli chcete něco pro literaturu udělat. 

2. Jestliže se prezentuje hudba na bázi zážitku s publikem, proč 
to nedělat s literaturou, je to naprosto přirozené. Stejné je to 
i se čtením samotným, čtenář má chuť vidět svého autora 
a sdílet s ním text, stejně jako posluchač má chuť vidět svou 
kapelu naživo.

3. Upřímně řečeno děsí mě pořady typu melodram nebo čtení do-
provázené ”podbarvenou kytarou“, zároveň si nemyslím, že by 
všechny ty multiprojekty musely něco zákonitě přetavit v ně-
jaký vyšší celek. Záleží na druhu textu, na interpretovi. Občas 
mi stačí samotný autor a jeho kvalitní prezentace, umírám 
při uspávačích hadů a nastavování čtení. Chci být překvapen, 
textem oslněn nebo zničen, chci, aby se mě to dotklo. 

4. Chybí celé týmy lidí – zejména v knihovnách, na školách, 
v muzeích. Ideální podpora je taková, že vám někdo nabídne 
akci za honorář a cestu, solidně vás uvede a přivábí publi-
kum. Zbytek je na vás. Ale znáte tu větu: ”Představuji vám 
pana/paní  X a on/ona vám něco o sobě řekne a pak bude číst 
ze své ? knihy. Děsivé!

5. Mám skvělé zkušenosti s Danem Jedličkou a Perplexem, 
Janem Delongem z Třince, s Vojtou Kučerou z Brna a dalšími. 
Vím však, kdo je nejagilnějším organizátorem literatury v Če-
chách – Josef Straka.

6. Rozhodně je významnou akcí Měsíc autorského čtení, co dělají 
Větrné mlýny.

7. Nevím, jak měřit úspěch literární akce, publikem, vydělanými 
penězi, propagací, hvězdnými autory?

8. Připadá mi, že díky internetu můžete zpropagovat jakoukoli 
akci kdekoliv.
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B
1. Od roku 1997 organizujeme s Městskou knihovnou Děčín 

literární cenu Vladimíra Vokolka. Od roku 2000 spolupo-
řádám literární zarafest, vždy poslední víkend v srpnu. A od 
března 2013 spoluorganizuji tzv. Ukradenou galerii (dále jen 
Ukg), která má jednou měsíčně výstavu básníka či básnířky, 
spojenou s autorským čtením. Ukradená galerie je celorepubli-
kový projekt několika streetartových vitrín a povinností je mít 
vernisáž každý týden. Takže to je docela mazec.

2. Baví mě potkávat kreativní lidi, je skvělé vidět nové tváře, re-
f lektovat jejich tvorbu a zároveň to chápu jako výchovný proces 
pro město i jeho okolí. Zarafest a Vokolkova cena má celorepub-
likový dosah. Ukg zase každý týden nabízí nejen literaturu, ale 
i fotografii, malbu, koláž, instalaci, architekturu, historickou 
přednášku či performance.

3. Vokolkovu cenu zajišťuje Ladislav Zoubek, ředitel knihovny. 
Zarafest děláme ve třech a Ukg ve dvou.

4. Zarafest má tak od 80 do 100 lidí, Ukg 20–30 v průměru
5. Je to mix známých i neznámých autorů, nebráníme se ničemu.
6. Velice dobré, Městská knihovna, bar Bodenbach a děčínský 

zámek nám jdou na ruku.
7. Získáváme dotace a granty, na Zarafest od města Děčín a z Mi-

nisterstva kultury a od prvního ročníku Zarafestu jsme začali 
platit honoráře autorům a kapelám, nyní platíme i moderáto-
rům. Můj honorář jako organizátora byl vloni jeden párek, pár 
piv a panák whisky, jinými slovy je pro nás důležitý komfort pro 
umělce.

8. V rámci ukg dáváme honoráře z kasičky, do které vybíráme 
dobrovolné vstupné, když není dost peněz, dotujeme ze svého. 

9. Obě tyto akce mají dlouhodobý koncept. Již od října loňského 
roku jsem věděl, jak bude vypadat Zarafest 2015 a nyní už mám 
představu toho budoucího. V Ukg to je podobné.

C
1.  Ano a rád, často jezdím do Ústí n/L na večery H_aluze, do 

Prahy ad. Když jsem divák, tak to moc nehodnotím, sednu si, 
dám si pivo a nechám se tím večerem nést. 

2.  U Zarafestu je to jasné, jedná se o největší literární festival 
na severu Čech, jiný tu není, a Ukg můžeme dnes chápat 
jako týdenní nutnost, aby se člověk v banalitě všednosti 
nezbláznil.

anKeta Psího Vína ii.
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3.  Ano, občas spolupracuji s autory i s organizacemi z Drážďan, 
a to je většinou dlouhodobý projekt, vygrantovaný, organizačně 
funkčně zvládnutý.

4.  Nejde v první řadě o zisk, ale o kvalitní autory a dostatečné 
publikum, takových tu bylo vícero – určitě většina Zarafestů. 
Za neúspěch považuji, když nepřijede autor; když je málo lidí 
v publiku, tak to zas tak strašné není.

tomáš čada, 
redaktor časopisu h_aluze, pořadatel akcí tohoto 
časopisu, pořadatel autorských večerů

A
1.  Tak i tak, každý třetí je spisovatel a druhý básník. Těch oprav-

du kvalitních je ale pomálu, naštěstí jsou rozesety porůznu po 
republice a nekoncentrují se jen ve velkých městech.

2.  Pokud je položena otázka takto obecně, tak k setkávání. Větši-
nou lidí s lidmi. Někdy ale i lidí s literaturou.

3.  Na tu první otázku jasné ano, záleží na mnoha faktorech. Pre-
zentace, pořádající, prostor. Na multimediálnosti však nevidím 
nic špatného. Literatura zaseknutá sama v sobě je zlo.

4.  Budu originální, v ČR chybí především peníze. Ideální podporu 
si představuju jako propojení mezi veřejným a soukromým 
sektorem, kdy je možné využívat granty a dotace státní, obecní, 
nadační. Stipendia, mecenáše, crowdfunding atd. Ale to je 
ideál.

5.  Zajímají mne aktivity v Třinci, kolem tamější knihovny. To, co 
se děje v Opavě, Ostravě, Táboře... Z pořadatelů obdivuji ty, 
co to dělají profesionálně a s plným nasazením. To ztělesňuje 
třeba Josef Straka, který bez debat literaturou žije.

6.  Uznávám to, co dělá poměrně systematicky fra. Zásadní mi 
přijde Prague Microfestival, který sem bez pompy a ceremo-
nialiů přiváží opravdu současnou světovou literaturu. Miluju 
atmosféru děčínských Zarafestů. Ale je toho mnohem víc, 
třeba Dům čtení, ze kterého Josef Straka vybudoval prestižní 
literárně a kulturně společenský prostor.

B
1.  Podílím se na pravidelných pořadech v Ústí nad Labem tzv. 

Večerech H_aluze v ústeckém Café Max. Do roku 2014 jsme 
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tamtéž pořádali festival Antropotyátr, který bohužel končí spolu 
s legendárním klubem Mumie. Spolu s přáteli pořádáme každo-
roční celorepublikový festival Den poezie, do jehož programu se 
zapojují desítky měst i autorů. Samostatně pak dramaturgicky 
zaštituji řadu nepravidelných literárních večerů, v současnosti 
nejčastěji ve spolupráci s překladatelkou Marií Dudilieux a bás-
nířkami Alicí Prajzentovou a Jitkou Hanušovou.

2.  Protože mne to ba. A co mne ba? To setkávání. Nejen s litera-
turou a autory, ale prostě s lidmi.

3.  Něco 15 let, něco začalo před rokem.
4.  Opět záleží akci od akce. Někdy stačí dva, tři lidé. Jindy, jako 

u Dnů poezie, je to spolupráce malého týmu s desítkami dobro-
volníků.

5.  Nejméně přišla nula, nejvíce kolem tří stovek.
6.  Výběr vychází ze znalosti textu, autorova vystupování, ideálně 

ze širších znalostí. Ale často uvádím i autory, u nichž znám jen 
medailon a pár zajímavých textů. Slovo zajímavých je důležité. 
I tak je každý pořad loterie.

8.  Vždy se snažím pořádat akce honorované. Je to otázka sluš-
nosti. K nehonorovaným pořadům se přikláním jen sporadicky, 
vždy musím autora dobře znát a vědět, že s podobným přístu-
pem nemá problém.

9.  Opět pořad od pořadu. Ovšem příprava je vždy nutná. Bez ní je 
to sezení a žbrblání u piva.

10.  Vychovat zdárně dvě děti.

C
1.  Rád se zastavím, z výše uvedeného důvodu momentálně spo-

radicky. Ale je to neodmyslitelná součást pořádání vlastních 
akcí. Asi něco ve smyslu, když byste se autorů ptali, zda čtou.

2.  Snažíme se vždy o otevřenost, neelitářskost, nadhled. Nedaří 
se vždy.

3.  Udržuji. V ČR i za hranicemi. Spolupracuji. Tak i tak. Nejsem. 
Jsem součástí skupiny fajn lidí.

4.  Úplně triviálně, když mne ba, je to fajn. Pokud bych měl roz-
vést, bylo by to na esej.
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the Poetry soCiety: JednodUCho FUnGUJÚCe

Pre niekoho z prostredia, kde sa etablovaná literána scéna celkom 
pochopiteľne zvykne skôr relegovať do role šaša na dvore pro-
gresívneho diskurzu, ako pozývať do dialógu, je sprvoti ťažko 
pochopiteľné, aký až tichý je v Británii cveng slova ”nekonvenč-
ný“ v súvislosti s poéziou, a to aj v inak progresívnom študent-
skom prostredí. Nie je to však iba nepodnetným podnebím, 
čajom o piatej, kráľovskou rodinou, či odporom k inovatívnym 
riešeniam v dizajne umývadiel, za relatívne nízku mieru revo-
lučného nadšenia môže aj charakter samotného estabilišmen-
tu. Bez opomenutia naivnejších výsledkov systému sa dá na 
príklade The Poetry Society ukázať, ako táto situácia pramení 
z étosu inkluzívnosti a spoločenského významu vyváženom 
dôrazom na kvalitu básnickej produkcie.

Za niektorými kuriózne naivnými projektami, ktoré The Poetry Society 
organizuje, ako aj za nelichotivým leskom korporátneho jazyka 
a praktík, ktorým seba, či poéziu často prezentuje, stojí hádam 
to, že je to charitatívna organizácia, z približne dvoch pätín (cca 
£350,000, The Poetry Society, 2014a, p.11) financovaná z verejných 
financií a spravovaná trochu ako biznis, ako je to obvyklé v tre-
ťom sektore v Británii. Pro bono publico tak napríklad zastrešuje 
vylepovanie básní po Londýnskom metre, spolupracuje na 
”multimediálnych“ projektoch s galériami, múzeami a pod., 
či  každoročne objednáva báseň, ktorá sa prečíta pri slávnost-
nom zažínaní vianočného stromčeka pod pyšným pohľadom 
bronzového kapitána Nelsona na Trafalgarskom námestí. 

Je síce otázne, nakoľko a akým spôsobom takéto PR formuje pohľad 
bežného Brita na poéziu, je to však v súlade ani nie tak s vierou 
v akúsi univerzálnu moc básne osloviť kohokoľvek, ako skôr 
s vierou v univerzálne právo každého poéziu aspoň letmo stret-
núť. Pre ňu je pochopiteľné, aj keď stále mierne obdivuhodné, 
že udržiavajú sieť osemdesiatich ôsmich ”strôf,“ ako sa nazýva-
jú lokálne bunky, ktoré organizujú súťaže a čítačky na miestnej 
úrovni, pričom štyri z nich sa nachádzajú na kontinente.

Angažovanosť iných iniciatív zasa dáva priestor zdravému pluraliz-
mu a triezvemu precíteniu spoločenských tém. V čase tesne po 
tom, ako v Košiciach zrušili predstavenie z bližšie neurčených 
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”politických dôvodov“, je celkom inšpirujúce pozorovať ako 
boli pred nedávnym referendom o škótskej nezávislosti mladí 
básnici v Británii polo-oficiálne pozývaní komentovať aktuálne 
spoločenské dianie, či už hlasným YES za básňou Independence 
Grace Campbellovej (2014), alebo zmierlivým, hoci pocho-
piteľne patetickým tónom básne Cornerstones od Charlotte 
Higginsovej (2014).

Schéma financovania, pri ktorej niečo pod dve pätiny príjmov, okolo 
£150 000 (The Poetry Society, 2014b, p.11) čerpajú z členského 
a z predaja publikácií im však umožňuje byť aj relatívne nezá-
vislými a starať sa nielen o PR, a relevantnosť, ale aj o kvalitu 
poézie. The Poetry Review, ktorú vydávajú, je považovaná za 
najuznávanejšiu britskú revue zameranú výhradne na poéziu 
a okrem menších súťaží, ich National Poetry Award je vysoko 
kompetitívna národná súťaž o najlepšiu nepublikovanú báseň, 
ktorá zvykne produkovať celkom čitateľné kusy. Zaujímavý 
krok je zverejňovanie krátkeho úryvku posudku poroty na ich 
webstránke – Slováka prekvapí, že nečíta porotcovský džavot, 
na aký je zvyknutý, ale niečo, čo aj keď miestami prikrášľuje, 
dáva v obrysoch zmysel a konkrétne pomenúva kvality a nedo-
statky textov, pridŕžajúc sa tak anglosaskej tradície pozorného 
analytického čítania, a vystavujúc aj širšie publikum palete ap-
likovateľných, empirických kritérií. (The Poetry Society, 2014b)

Symptomatickým, čo sa týka aj trhovosti aj sústredenosti na kvalitu 
sú vtipne nazvané služby, ktoré ponúka: básnické ”recepty“ 
a ”operácie“. V tomto na prvý pohľad podivnom, no dobre mi-
enenom biznis pláne má zákazník šancu získať koncentrovaný 
feedback od skúsenejšieho básnika, v prvom prípade poštou, 
v druhom osobne. Cena za hodinu operácie? £25–£60 – každý 
chirurg má vlastný cenník a členovia spoločnosti dostávajú 
špeciálnu zľavu. Niekedy je ale ťažké nájsť rovnováhu medzi 
podporovaním kvality a ostatnými cieľmi združenia. Napríklad 
jednorazové zvýšenie dotácii v roku 2011 spôsobilo rozkol vo 
vedení pri otázke, či venovať viac financií na vydávanie kva-
litných autorov, alebo sa venovať vzdelávacím aktivitám (The 
Evening Standard, 2011).

Projekty smerované na vzdelávanie mládeže pritom oscilujú medzi 
primárne určené na rozširovanie povedomia o poézii a ďalšie, 
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zamerané aj na zvyšovanie kvality. Napríklad projekt SLAM-
bassadors sa pôvodne snažil súťažne priblížiť poéziu mladším 
žiakom, cez priame hovorené slovo, dnes už to robí pomocou 
YouTube. ”Bežnej“ poézii sa zase venuje Foyle Young Poets of 
the Year Award, v závere ktorej sa okrem prvých miest udelí aj 
sto ”pochvál.“ Okrem toho sa venujú aj intenzívnejším formám 
vzdelávania. Ako súčasť projektu ”Básnici do škôl“ sprostredk-
úvajú kontakt básnikov a žiakov od jednorazových stretnutí po 
celoročnú rezidenciu básnika v škole a taktiež vydávajú učebné 
plány a pomôcky zamerané na výučbu písania poézie v rámci 
hodín anglického jazyka.

Spájajúc lokálnu a národnu úroveň, etablovaných básnikov a žiakov 
na základných školách, The Poetry Society získava rôznorodosť 
v podivuhodnej jednote. Napriek nie vždy vábivému korporát-
nemu zovňajšku, je za ich úspechom aj profesionalita, s akou 
plnia svoju kultúrnu misiu. S jednou kaviarňou v Londýne, 
ekvivalentom pätnástich zamestnancov na plný úväzok, 
štyritisíc členmi, s donormi, dobrovoľníkmi a s každoročne sa 
obmieňajúcim výborom tvoria niečo, čo je z pohľadu Slováka, 
žiaľ, obdivuhodné: funkčnú kultúrnu inštitúciu podporujúcu 
kvalitu, relevanciu, aj dosah poézie. Majú, treba priznať, aj 
nejaké peniaze.

Štefan Benčík
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zase ta PrŮrVa
alžběta michalová: Zřetelně nevyprávíš, Fra, 2015

Alžběta Michalová se při svém vstupu do literatury musela vypo-
řádat s dvojím handicapem. Prvním byla přílišná očekávání – 
když se před lety začala pod ochrannou rukou Violy Fischerové 
objevovat na autorských čteních, mluvilo se o supertalentu. Na 
vydání jejího debutu, který tou dobou vznikal, se pak – z dů-
vodů, o kterých nemá cenu spekulovat – čekalo víc než pět let, 
což vnímám jako handicap druhý a zásadnější. Nejstarší texty 
své prvotiny Zřetelně nevyprávíš (Fra, 2015) psala Michalová 
před šesti roky, tedy jako osmnáctiletá. Dnes je jí čtyřiadvacet 
a s tehdejší Michalovou dost možná nemá moc společného. 

Kniha Zřetelně nevyprávíš je útlá, obsahuje 52 krátkých monotema-
tických textů. Všechny jsou dány stejnými a vlastně jednodu-
chými souřadnicemi: matka alkoholička, která sama nezvládá 
výchovu dětí; věčně nepřítomný a chybějící otec; děti, které 
je oba nechtě a nevědomky obtěžkávají, protože je jich všude 
tak nějak přespříliš. Jsou to dramata intimní a všednodenní – 
a bohužel spíše osobní než literární. 

Debut Alžběty Michalové je až fascinující tím, jak samozřejmě 
dokázal vytěžit prostředky poetického mainstreamu, aniž by se 
přitom byť jen přiblížil k jeho hranicím. To se zdaleka netýká 
jen lexika, i když i tady by se příkladů vědomé či nevědomé 
nápodoby našlo bezpočet: ”můj / až k smrti osmiletý bratr“ 
(s. 17), ”na dřeň zatažené / břicho“ (s. 19), ”tvoje nekončící vytí 
k Bohu…“ (s. 22), ”surově nevíš o strachu v podpostelí“ (s. 24), 
”na prahu průrva“ (s. 55), ”uprostřed něčeho třeskutého“ (s. 
40). Kniha Zřetelně nevyprávíš je však prosycena i množstvím 
myšlenkových klišé a mnohokrát opakovaných schémat a kon-
ceptů. Tak třeba tělo je až příliš tělesné, překáží, těžkne a pře-
téká: ”matka / tiší plačícího syna // vzpírá ho / nadhodí si jeho 
tělo (…) / syn těžkne“ (s. 15), ”každým dnem jsi dál / pozoruješ 
své břicho / potrhané šesti dětmi“ (s. 20), ”na dřeň zatažené / 
břicho / aby mi tady nepřetékalo tělo“ (s. 19). Čas je zase, jako už 
tolikrát, až příliš ochotný zamrznout v přítomné chvíli a nechat 
v ní čtenáře uvíznout, aby tak mohl nahlédnout průrvu, která 
se tím v jeho bytí otevírá: ”jednou za čas děti prostoupí chvílí 
/ celou ji vyplní / a drží“ (s. 26), ”strnuli / něco vyslovili / něco 
nepatřičného / a trčelo to z té chvíle / jako hrudní kosti ptáka 
[…]“ (s. 36). 
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Kromě podobných poeticko-myšlenkových nápodob je tu pak báseň 
”bratře“ (s pandánem ”držela jsem tě v náručí bratře“ a ”bra-
tři“), která upomíná k textu Petra Hrušky ”Chlapče“ – básni, 
která se prvně objevila v r. 2009 a která byla později včleněna 
do Darmat (2013). Spřízněnost obou básní je natolik zřejmá, 
že věřím, že jde o záměrnou aluzi: tentýž důraz na vizuálno 
(”dnes ráno jsi mě zahlédl v peřinách / ale o kolik raději bys 
/ viděl matku“ – Michalová, s. 42 x ”Viděl jsi mě, / jak si nesu 
plnou láhev. Díval ses mi pozorně / na prsty“ – Hruška, s. 11), 
motivické shody (”mám po ní prsty bratře / štíhlé“ – Michalová 
x ”Máš její oči a moje prsty“ – Hruška; ”jste tedy připraveni / 
bratři / připraveni“ – Michalová x ”Jsi připraven / chlapče“ – 
Hruška) a ostatně i sám název básně jsou pro mě zřetelným 
signálem, že Michalová se k Hruškovu textu vědomě vztaho-
vala. I tak mi ale připadá, že podobné postupy mají smysl spíš 
tam, kde je zcizený zdrojový text vystaven důmyslnější hře 
s významy a kontexty. Jinak jde – bez obalu řečeno – o epigon-
ství.

Kromě aluzivnosti, která je na můj vkus až příliš mechanická, trpí 
sbírka Alžběty Michalové i povážlivým naředěním smyslu. 
Životní situace, která vznik sbírky podnítila, mohla jistě být pro 
všechny zúčastněné tíživá – v tomto smyslu je kniha Zřetelně 
nevyprávíš jednou z těch, které za daných okolností nevyhnu-
telně musely vzniknout. Jako materiál pro mnoho desítek bás-
ní však skromné rodinné drama nestačí; a Michalová bohužel 
nenabízí nic, čím by tento nedostatek kompenzovala. Občas si 
ke smyslu snaží dopomoct tím, že některé slovo označí kurzí-
vou (”brečí u rohu postele / za půl hodiny půlnoc / lampu roz-
svítit nestihlo / ve tmě čeká // někdo totiž jistě přijde“, s. 23); to 
však ve výsledku jen zviditelní nastíněnou rozpačitost. Těžko si 
na druhou stranu představit žánrový rámec, který by chybění 
významů přijímal ochotněji než poetický středoproud. Určité 
nevysloveno se přece od poezie čeká. Nic převratného se tedy 
prozatím nekoná. Debut Zřetelně nevyprávíš nepřináší v pod-
statě nic, nad čím by měl čtenář poezie zpozornět. Vzhledem 
k notné uleželosti řečené knihy to však ve výsledku nemusí nic 
znamenat. Michalová to podstatné dost možná teprve napíše. 

Jana Sieberová
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zÁlohUJi
Petr hruška: Jedna věta, revolver revue, 2015

Koncepce Jedné věty, jak ji už několikátým rokem opakovaně pro-
sazuje Viktor Karlík, je v podstatě past. Past na recenzenta. 
Jestli Božena Správcová mluví v článku Co řekli jednou větou 
o ”poněkud indiskrétním psychologickém testu“ a jestli si u au-
torů ”můžeme pozorně prohlédnout jejich dřezy se špinavým 
nádobím, prozkoumat lupou konce jejich okousaných tužek, 
sáhnout si do plaku na jejich zubech“ (Tvar 16/2011), v přípa-
dě Jedné věty Petra Hrušky je nutno říci, že – na rozdíl např. 
od Víta Kremličky – jsou autorovy věty přes svou stručnost 
významově velmi zatížené (srov. rozvleklá idylická souvětí 
o rybaření u Kremličky) a rozhodně nejde o dřezy a plak. Tato 
skutečnost je částečně dána okolnostmi, které Hrušku během 
roku ovlivnily (a že nejde o okolnosti vůbec zanedbatelné – 
ztráta původního rukopisu, karcinom), částečně pak autorovou 
poetikou, která onu tíhu na malém prostoru de facto předpo-
kládá.

Proč je ale Jedna věta pastí? Především proto, že umožňuje autorovi 
libovolně přecházet z beletristického pojetí do čistě deníkové-
ho a naopak. Čtenář (a především recenzent) se tak musí mít 
neustále na pozoru, kdo mu tu jednu konkrétní větu z jednoho 
konkrétního dne vlastně píše. Hruška navíc v doslovu přiznává 
snahu o kompozici, o propojení jednotlivých zápisků – a to 
se mu daří (např. postava vymahače dluhů). Co tedy vlastně 
čteme?

Tematicky lze Hruškovu Jednu větu rozdělit na čtyři vrstvy ref lexe: 
ref lexe ztráty původního rukopisu Jedné věty, ref lexe vlastní 
nemoci, ref lexe stavu a směřování české literatury či literatu-
ry (poezie) obecně a ref lexe témat centrálnělyrických. První 
vrstva zabírá zhruba polovinu ledna. Ohlas v médiích a soci-
álních sítích měl mimořádně nechutnou formu (vzpomeňme 
na stránku Pošli Hruškovi větu či televizní reportáže), s jeho 
– očekávanou a tak trochu nutnou – ref lexí se autor dokázal 
vypořádat až noblesně: „blázen, zoufale hledající rukopis, to tu 
ještě nebylo – je to nečekané, dostatečně emocionální, a navíc 
nabízející možnost při vší té zvědavosti působit kulturně“ (15. 1., 
s. 6). Nutná úspornost má v tomto případě velmi kladný efekt. 
Autorský subjekt (ano, i přes výrazný autobiografický vklad se 
stále jedná o subjekt) ale víceméně přiznává postoj ke ztrátě: 
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„Ne, úplně mi nepomáhá ani věta z Maeterlinckova Pokladu 
pokorných, na kterou kdysi upozornil Magor: »Cokoli kdy bylo 
napsáno, trvá kdesi v čase a věčnosti, nezávisle na fyzickém 
zachování.«“ (17. 1., s. 6). Hruška se skrze konkrétní události 
dostává k obecnému, a to opravdu každou jednou větou. Ty se 
pak, jak bylo výše zmíněno, sdružují ve větší tematické celky 
(srov. opět Kremlička a jeho popisy ryb, které jsou s to působit 
pouze dohromady – jako rok idylické lyriky).

Druhým nosným tématem Jedné věty je autorova dlouhodobá nemoc: 
„pak oznámení nálezu: karcinom“ (29. 4., s. 16.). Prakticky celý 
květen je tedy ref lexí a vyrovnáváním se s blízkostí smrti: „Ne-
můžu to všechno dost pozobjímat...“ (14. 5., s. 18), „Zálohuji.“ (25. 
5., s. 15), „...uvědomuju si, že skutečná naděje je hubená, vidím, jak 
je napořád hubená, neumím si představit tučnou naději.. .“ (26. 5., 
s. 19). Patetické a nadhledu zbavené zápisky – v tomto přípa-
dě toto ladění však čtenářský zážitek neumenšuje, naopak, 
dodává zápiskům na uvěřitelnosti. Hruškovi budiž také ke cti, 
že se v takových okamžicích nesnaží postulovat ”věčné pravdy“ 
o životě, smrti atd. Jiný přístup lze zaznamenat v případě zmi-
ňované ref lexe témat centrálně lyrických. Jak bylo výše nazna-
čeno, vzhledem k Hruškově poetice je významová zatíženost 
očekávatelná. Nutnost zkratky hraje autorovi vysloveně do noty 
a čtenář se dočítá: „Po práci s dřevem jsme si se synem u lavóru 
v zahradě podávali mýdlo.“ V básni by tento obraz nepřežil, ale 
jakožto deníkový, jednovětý (a tedy kondenzovaný) zápis silně 
rezonuje. Paradoxní ovšem je, že zatímco v ”nejtěžších chvílích“ 
si Hruška ”věčné pravdy“ odpustil, ve všednodenních cent-
rálnělyrických zápiscích se k nim dostává (např. „Světlo, teplo 
a vítr v tiché rovnováze.“, 2. 8., s. 26). Dokonce to vypadá, jako 
by si je – nezatížen okolnostmi – mohl podstatně snáz dovolit 
vyslovit.

Tohoto tématu se týká také již zmíněná postava vymahače dluhů 
– jedno z pojících vláken celé knihy. „Chlápek velmi upravený, 
zevnějšek školeně klidný, jen ta košile až vztekle bílá, chlápek 
s pohledem schopným bodového zaostření, chlápek, který je prostě 
tady a přitom jakoby odnikud, a najednou vím: vymahač dlu-
hů.“ (14. 2., s. 8); „Zase jsem potkal toho def initivního člověka, 
vymahače dluhů; buď má tady blízko nějaký případ, nebo mě větří 
a obhlíží jako budoucí objekt.“ (15. 3., s. 12); „Opět jsem ho spatřil, 
vymahače dluhů, stál na rohu, v bezpečné vzdálenosti, v bezpečné 
vzdálenosti ode mne, abych nemohl říct nic, stál na rohu a viděl 
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do všech stran.“ (4. 4. s. 14). Zápisků, v nichž vymahač dluhů 
vystupuje, je celkem osm. Napříč celým rokem (včetně pro-
since) se čtenáři a subjektu neustále zjevuje jakési memento, 
připomínka účtování, rekapitulace, vyrovnávání (jednou z pří-
čin tohoto jevu může být fakt, že se autorský subjekt v daném 
roce dožívá padesátky) a je popisováno s takřka obsedantním 
zaměřením na detail. 

Posledním větším tematickým oddílem je pak ref lexe literatury, 
přesněji řečeno poezie. Zde se Hruška pouští jednak do vět až 
”esejistických“ ( „Vždycky když poezii hrozí zaběhanost, zběhne.“, 
7. 9., s. 29), jednak do vět ”intimních“, pro něž by v seriozní 
literárněvědné diskuzi nebylo místo. Z této druhé kategorie 
zmiňme např. větu z 10. 2.: „...poezie „nenaplní naše očekávání... 
nemá to totiž v »popisu práce« a nenechá se k tomu přinutit jaký-
mikoliv ideovými strůjci, ani těmi neodolatelnými z Psího vína.“ 
Neodolatelní strůjci, jinde ”slovutné Argo“, to jsou přívlastky, 
které v odborných disputacích místo nemají; zde si je však 
autor může dovolit a nechat nahlédnout do jakéhosi ”názoro-
vého zákulisí“: ”Angažovaná poezie: samý halas, žádný Halas.“ 
(9. 4., s. 14). Vedle těchto ref lexí pak lze nalézt i ref lexi jazyka 
vůbec: celá kniha je popsána úvahami nad různými hříčkami, 
překlepy či přesmyčkami („Včera jsem udělal freudovský pře-
klep: Písek písní...“, 17. 3., s. 12).

Co činí Hruškovu knihu silnou a v konkurenci jiných Vět výji-
mečnou, je mu ale zároveň největším nebezpečím. V případě 
ref lexe centrálnělyrických témat mu patos místy ”ujede“ 
a dostáváme se k oněm ”věčným pravdám“, na jejichž formulo-
vání ani Hruška zatím nemá aparát, v případě ref lexe litera-
tury mají věty občas mírně krasodušné rysy („Samotný jazyk 
je – facebookovou terminologií řečeno – sdílením, nejúchvatnější 
sociální sítí, kterou si vůbec neuvědomujeme, ale na níž jsme den-
ně přihlášení.“, 13. 4., s. 15), ale to vše je zde naštěstí obsaženo 
minimálně. Jedna věta v podání Petra Hrušky je i přes svou 
polytematičnost překvapivě kompaktní, významově bohatá 
a především ”neupovídaná“.

Jiří Feryna
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toPoGraFie Je VĚC zCela soUKromÁ
marie iljašenko: Osip míří na jih, host 2015

Nakladatelství Host v nedávných týdnech vydalo tři debuty, kterým 
se od té doby dostává poměrné značné pozornosti. Kromě 
Sáry Vybíralové (povídkový soubor Spoušť) a Václava Vomáčky 
(sbírka Noční služba v kamenolomu) je to kniha básní Marie 
Iljašenko s názvem Osip míří na jih. Iljašenko je na české lite-
rární mapě jméno poměrně známé a zavedené: působila nebo 
působí v Plavu a v Labyrint revue, své esejistické a kritické 
texty otiskuje už pár let (byť nijak často) v A2, je podepsána 
pod různými překlady (z ruštiny, ukrajinštiny a polštiny), její 
básně vyšly časopisecky (např. v Revolver Revue nebo ve Tva-
ru). A nyní tedy vstupuje do zdejší literární arény se svou první 
ucelenou knihou veršů.

Od doby, kdy v Hostu po pětileté odmlce vzkřísili tzv. malou řadu 
své Edice poesie (prvním svazkem po této pauze byla Volavka 
Petry Stré), nacházíme na jejích obálkách vždy jednu vybranou 
báseň (což historicky žádné novum není, ale vzhledem k tomu, 
že jde o jednotnou koncepci celé edice, je to fakt přinejmenším 
pozoruhodný). Výběr této básně je výsledkem dohody mezi 
redaktorem, grafikem a autorem. Je otázkou, jakou funkci má 
v celku knihy, ale nabízí se, že by mělo jít o jakousi její synekdo-
chu. Je to jistě zajímavé grafické pojetí, které prostor, v němž 
konvenčně převládá vizuální složka, přetváří v obraztext, jehož 
jednotlivé složky jsou ve vzájemné interakci a nedovolí čtenáři/
divákovi přestat jej zároveň číst jako obraz i pozorovat jako text. 
V tomto případě byla navíc vybrána báseň s názvem Kniha, 
takže v rukou držíme knihu, jež smíšeným, vizuálně-texto-
vým kódem referuje o čtení jiné knihy, ba dokonce o poslechu 
rozhlasového pořadu, v němž se čtou dopisy básníka z vězení. 
Výsledný řetěz meta-odkazů je tak dokonalý.

To už se však nedá říci o básni samotné, natožpak o celé sbírce. 
Nemohu se zbavit představy autorky píšící své texty v mírně 
povýšeném lyrickém rozjímání, které není prosto intelek-
tuálských her s aluzemi (zasazených nezřídka do kontextu 
moderního a hýčkaného mýtu střední Evropy), jinde vyčtených 
a recyklovaných mouder (”V jedné knize jsem četl, / že změníš-
li místo, změníš osud,“ zmíněná báseň z obálky Kniha, jinak 
též s. 66). I když ale na autorčinu poetiku přistoupím a po-
kusím se ji číst takříkajíc empaticky, domnívám se, že pěkná 
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řádka textů je v knize zkrátka navíc. Na mysli mám zejména 
zmíněnou Nemoc, Muškáty (portrét Boha v jinošských letech 
s totálně dořečenou pointou: ”A přece si říkám: / v dětství byl 
Bůh úplně jiný)“, V zimě mi bude třicet, Ve střední Evropě prší, 
Smyčcový kvartet, Bohové těch míst a zejména Příběh o krásné 
zahradě (což je naivní báseň v próze zcela nesmyslně zařazená 
do poémy Osip míří na jih, jež je jinak tvořena číslovanými 
trojicemi čtyřverší; má-li snad jít o jakési intermezzo, hůř se 
snad ani udělat nedalo, jelikož se zbytkem textů poémy souvisí 
jen velmi volně a nemá v jejich celku žádnou funkci). Přesto 
však v knize najdeme několik zdařilejších čísel, z nichž vyčnívá 
především Mořeplavec (s naředěnou variací na přísloví o čertu, 
který by se měl držet svého kopyta: ”Každý by měl pracovat 
s tím, co má“, s. 18), Grafický lis (s. 21) nebo vcelku rozkošná 
momentka Ateliér (s. 30). Zbytek sbírky, včetně celé závěrečné 
poémy, mi připadá jako plochá lyrika hrající si na Poesii.

Většina básní v Osipovi je nerýmovaná a ve volném verši, mají však 
často tvar, který navozuje dojem vázanosti (básně složené ze 
čtyřverší, experimenty – možná nezáměrné – se sonetem či 
rondelem apod.). Takto dnes píše např. Jonáš Hájek, a i když 
je to tak trochu objevování Ameriky (např. sonety ve volném 
verši se u nás psaly již na konci 19. století), lze připustit, že 
i v současnosti má vzniklý kontrast mezi grafickou podobou 
básně a jejím rytmickým ustrojením určitou sílu. Zatímco však 
zmíněný Hájek ovládá tuto metodu vcelku suverénně a v poza-
dí jeho volných veršů cítím echa zkrocených meter, u Iljašenko 
mám dojem určité arbitrárnosti a vnějškovosti. Někde se až 
nabízí otázka, zda už nejde o manýru, případně kombino-
vanou s nutností doplnit strofu tak, aby se vešla do předem 
daného mustru: --------------------- / --------------------- / 
--------------------- / Ta místa ještě nemají jména“ (Vltava, 
s. 53), ”Osip žere slova, až nezbyde nic: / - - - / - - - / zbyde 
ticho“ (Slova, s. 55). V knize je však i několik básní složených ve 
vázaném verši a s koncovými rýmy. Rytmická realizace metra 
je neotrocká a vzniklé napětí dodává básním energii (alespoň 
těm, které nejsou zcela zbytné). Totéž platí i o rýmech, které 
jsou často rytmicky neshodné a upomínají na lidovou poezii 
a možná ještě spíše na sylabický prozodický systém (jaký má 
polština): ”V zimě dostává bolest novou dimenzi, stejně jako 
krajina. / Ta, která prošla grafickým lisem, je zkrátka jiná. / 
Body už nelze spojit vzdušnou čarou, vzduch je vpil do sebe, / 
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jako po ránu tvé vlasy vpíjí hřeben.“ (Grafický lis, s 21); a objeví 
se i polorýmy (deště – věštit, bitvy – modlitby [Z Homéra, s. 
15], s mečem – navečer [b. Ontário, s. 16]). Jde sice o zajíma-
vé hříčky s cizojazyčnými formami a systémy (které, a to je 
nutno přiznat, často souvisejí s tématem básní, což je do jisté 
míry ospravedlňuje), ale až na těchto pár výjimek je sbírka po 
rytmické stránce dosti fádní.

Už byla řeč o tom, že se u Iljašenko opakovaně objevuje motiv střed-
ní Evropy (”Černé je nebe nad střední Evropou,“ b. Havrani, 
s. 14; b. Ve střední Evropě prší, s. 32). Tento prostor však není 
zdaleka jediným místopisným prvkem knihy. Máme zde jezero 
Sevan a později Arménii jako takovou, horu Makalu, řeky Stryj, 
Tisa a Dunaj, Letenské náměstí, dolinu Cedron, Kamenici, 
Gdaňsk, jeho okolí a vůbec asi tak polovinu Polska, Annapur-
nu, Holandsko, Itálii, Budapešť, Pulu, Solncev Brjag (což je 
podle Googlu v Bulharsku), Pasov, Benátky, Faerské ostrovy, 
Valencii, Afriku, jezero Čad, Libeň, Vltavu, Rokytku, Palestinu, 
pohoří Karákóram, Petrohrad, Kyjev, Litvu, Halič a Bukovinu, 
kde jsou havrani. Lyrický subjekt se zdá být vším tím pohybem 
a poletováním rozkmitán a neukotven, což je ostatně v souladu 
s osnovou sbírky, na jejímž konci ptáček Osip skutečně zamíří 
na jih. V básni Golden sultana se sice píše, že ”topografie je 
věc zcela soukromá“ (s. 34), ale jde spíše jakési o reproduko-
vané sdělení, které v kontextu knihy vyznívá ironicky. Poezie 
Marie Iljašenko je vskutku poezií topografickou, spoléhající se 
na hranice a prostory. Je to poezie spaciální, nikoli temporální, 
snad proto je tolik statická, třebaže vytváří dojem neustálého 
těkání.

Města a místa však nejsou jedinou faktografickou složkou sbírky. 
Ta je totiž i řádně zalidněna, a to nejen osobami blízkými, jako 
je babička nebo Tobiáš: Vermeer, Wojaczek, Norwid, Eustach, 
Šostakovič, Rembrandt, Schulz, Hlaváček a pochopitelně 
Mandelštam. Komparatistické vzdělání autorky se tu mani-
festuje snad až příliš okatě, je jaksi dáváno na odiv a působí 
jako intelektuálská hra bez hlubšího významu. A ještě jedna 
entita je v básních Marie Iljašenko přítomna, trvale a důsledně: 
Bůh. Erich Fromm napsal, že vývoj lidstva by měl směřovat ”od 
počátku, kdy láska k bohu je bezmocné připoutání k bohy-
ni-matce, přes poslušné lpění na otcovském bohu ke stadiu 
zralosti, kdy bůh přestává být vnější mocností, kdy člověk vtělil 
zásady lásky a spravedlnosti do sebe samého, kdy se stal jedno 
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s bohem, a nakonec k stupni, kdy mluví o bohu jen v básnic-
kém, symbolickém smyslu.“ [ 1 ] Avšak právě takto, ”v básnic-
kém, symbolickém smyslu“, Iljašenko o Bohu nemluví, zůstává 
pro ni ”vnější mocností“. Není to zdaleka jen její problém, je to 
problém celé naší neurotické západní společnosti, ale v jejích 
básních se dobře odráží, krystalicky čistě v již citovaném verši 
z Muškátů: ”v dětství byl Bůh úplně jiný“. Ostatně, ten či onen 
křesťanský motiv (Kristus, světci, modlitby…) najdeme v řadě 
obsažených básní. Avšak víra, takto okatě manifestována, začí-
ná být, obávám se, travestována.

Debutová sbírka Marie Iljašenko je povětšinou plochá a prázdná. 
Sází na jistá intelektuálně přitažlivá témata a neškodné mo-
mentky, jazykově je spíše neinvenční. I přes tu či onde vložené 
grafické hříčky, jež ji snad mají oživit, snad ozvláštnit, je 
ukázkou toho, pro co se vžil (nebo vžívá) pojem centrální lyrika. 
A i když tento fakt ji sám o sobě ani zdaleka nediskvalifikuje, 
špatné básně, z nichž je sestavena, už ano.

Ondřej Hanus

 [ 1 ]  FROMM, Erich. Umění milovat. Překlad Jan Vinař. Praha: Orbis, 1966, s. 64.
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PETR BORKOVEC
(*1970 v Louňovicích pod Blaníkem) je 

absolvent Gymnázia Jana Keplera 
v Praze, studoval bohemistiku na 
Filozofické fakultě UK (1989–94), 
studia nedokončil. Od roku 1992 
redaktor pražské revue pro litera-
turu a kulturu Souvislosti. Pracoval 
jako redaktor beletrie v Naklada-
telství Lidové noviny (1995–97), 
vedl týdenní přílohu deníku Lidové 
noviny Umění a kritika (1998–99), 
pracoval jako redaktor Literár-
ních novin (2000–1). V současné 
době vyučuje na Literární aka-
demii v Praze (od roku 2005). Je 
redaktorem nakladatelství Fra, 
dramaturgem kavárny Fra. Vy-
dal básnické sbírky Prostírání do 
tichého (1990); Poustevna, věštírna, 
loutkárna (1991); Ochoz (1994); Mezi 
oknem, stolem a postelí (1996); Polní 
práce (1998); Needle-Book (2003). 
V roce 2002 publikoval volný 
cyklus dvanácti básní s ná-
zvem A.B.A.F. (Opus). V roce 2005 
vyšly pod názvem Vnitrozemí se-
brané a nové básně 1990–2005 
(Fra). Kniha krátkých próz a po-
známek Berlínský sešit/Zápisky ze 
Saint-Nazaire vyšla v roce 2008 
(Fra; druhé, doplněné vydání pod 
názvem Zlodějíček, 2014). V roce 
2011 vyšly zápisky Jedna věta (Re-
volver Revue), v roce 2012 sbír-
ka Milostné básně (Fra). V roce 2013 
vyšla kniha pro děti Všechno je to 
na zahradě (běžíliška). Je spolu-
autorem Slabikáře (Fraus 2007). 
Pouze německy vyšly eseje Aus 
dem Binnenland (Drážďany 2006) 
a kniha krátkých próz Amselfassade. 
Berline-Notate (Berlín 2006). Jeho 
knihy a výbory z nich byly v překla-
dech vydány v Německu (Friede-
nauer Press), Rakousku (Edition 
Thanhauser; Edition Korrespon-
denzen; 6 titulů), Itálii (Noubs) 
a Velké Británii (Seren). Překládá 
z ruské poezie 20. století (knižně: 

antologie U řek babylonských, knižní 
výbory: Vladimir Nabokov, Vladi-
slav Chodasevič, Jurij Odarčenko, 
Jevgenij Rejn). Spolu s koreanistou 
Vladimírem Puckem přeložil an-
tologii dvou forem klasické korej-
ské poezie sidžo a kasa Jasná luna 
v prázdných horách. Spolu s religi-
onistou Matyášem Havrdou So-
foklovo drama Král Oidipús a Ais-
chylovu Oresteiu. Spolu s Pavlem 
Štollem výbor z poezie lotyšské 
básnířky Liany Langy Sešit antén.

RADEK FRIDRICH
Narozen 1. 12. 1968 v Děčíně, kde dosud 

žije. Básník, výtvarný autodidakt, 
recenzent a příležitostný překla-
datel z němčiny. Vydal dvanáct 
básnických knih. Za sbírku Krooa 
krooa (Host, 2011) mu byla v roce 
2012 mu byla udělena cena Mag-
nesia Litera za poezii.

JONÁŠ HÁJEK
Básník a redaktor. Vydal básnické sbír-

ky Suť (Fra, 2007), Vlastivěda (Fra, 
2010) a  Básně 3 (Triáda, 2013). Za 
svůj debut získal Cenu Jiřího 
Ortena. Je synem matematika 
Petra Hájka.

VLADAN KLEMENT 
(*1990) žije v Brně, studuje filozofii na 

Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity. 

VÍT KOŘÍNEK
(*1985) žije a pracuje v Praze, studuje 

f ilmovou a divadelní vědu na 
FF UP v Olomouci. Dosud pu-
blikoval pouze na svém blogu 
Vykotlanost (vykotlanost.tum-
blr.com). Je členem kapely The 
Pololáníks.



143

2015

DAVID KRňANSKÝ
(*1987) studuje na pražské UMPRUM 

v ateliéru Malba u Jiřího Černic-
kého a Marka Meduny. V uplynu-
lých letech se zúčastnil mnoha 
skupinových výstav a také rea-
lizoval několik výstav samostat-
ných, např. v Galerii Entrance, 
Galerii Jelení, Futura či Galerii 
SPZ. Dlouhodobě spolupracuje 
s umělcem Juliusem Reichelem. 
Médium malby přesahuje prací 
s objekty, tištěnými výstupy a vir-
tuálním prostorem. Ve svých dí-
lech typicky ref lektuje internet 
či vztah umění a designu. web: 
http://davidkrnansky.tumblr.com

CHRISTODOULOS MAKRIS
vyrůstal v Nikósii, žil také v Manches-

teru, Londýně, od roku 2001 žije 
v Dublinu. Jeho nejnovější kni-
hou je The Architecture of Chan-
ce (Wurm Press, 2015). Podílel se 
na uspořádání dvojjazyčné an-
tologie Centrifugal: Contemporary 
Poetry from Dublin and Guadalaja-
ra (EBL-Cielo Abierto / Conacul-
ta, 2014) a v září 2014 produkoval 
a organizoval projekt Yes But Are 
We enemies, sérii básnických vy-
stoupení po celém Irsku, na nichž 
se podílelo více než 40 autorů. Je 
redaktorem poezie časopisu gorse. 

VOJTĚCH NĚMEC
*1983, Cheb. Prozaik, kritik, příležitost-

ný básník/esejista. Ref lektova-
ný a ref lektující surrealista (byť 
nečlen jakékoliv skupiny), expe-
rimentátor s významem, daností 
a recepcí textu.

LUKÁŠ PALÁN
(nar. 1984 ve Znojmě) publikoval jako 

hudební žurnalista v časopise 
Full Moon, vydal sbírku Píča, hov-

na, Hitler, Praha (Nakladatelství 
Petr Štengl, 2014). Otištěné texty 
pocházejí z připravované sbírky 
Přemístění bestie.

RICK REUTHER
se narodil v Hamburgu a studuje na ví-

deňské škole Institut für Sprach-
kunst. Na projektech na rozhraní 
textu, zvuku, videa a performance 
spolupracoval mezi jinými s Dani-
elou Seel, Christianem Filipsem 
a Ole Hübnerem. Jeho tvorba vy-
šla například v časopisech Edit či 
Block. Je redaktorem gestaltpdf.
com, Babelsprech.org a spolu-
vydavatelem časopisu JENNY.

CHARLES REZNIKOFF 
(1894 – 1976) je americký básník židov-

ského původu, bývá řazen mezi 
takzvané objektivisty. Mimo jiné 
ho ovlivnila studia práv. K jeho 
stěžejním dílům patří Testimony: 
The United States („Svědectví: Spo-
jené státy,“ 1885-1915), Recitative 
(„Recitativ,“ 1934-1979) a Holocaust 
(„Holokaust,“ 1975). Poslední zmí-
něné je literárním zpracováním 
výpovědí zaznamenaných v průbě-
hu norimberských procesů a soudu 
s Adolfem Eichmannem. 

ZDENĚK ROHÁČ
je básník, bohemista a literární kritik. 

Vydal několik básnických sbírek. 
Žije v Praze, Brně a Ostravě.

NÓRA RUŽIČKOVÁ 
(1977, Bratislava) vyštudovala maľbu 

a grafiku na Vysokej škole výtvar-
ných umení, kde od roku 2009 vy-
učuje na Katedre intermédií a mul-
timédií. Ako umelkyňa je aktívna 
v oblasti vizuálneho umenia a li-
teratúry. Vo svojich výtvarných 
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projektoch využíva rôzne média 
a formy vyjadrenia, v posledných 
rokoch sa venuje najmä výskumu 
inštitucionalizácie a kategorizácie 
umenia a vzťahov obrazu a textu. 
Publikovala päť básnických zbi-
erok: Mikronauti (1998, Drewo 
a srd), Osnova a útok (2000, Drewo 
a srd), Beztvárie (2004, vlastným 
nákladom), Parcelácia vzduchu 
(2007, Modrý Peter), Pobrežný vý-
skum (2009, Ars Poetica) a knihu 
experimentálnej poézie a prózy 
Práce & Intimita (2012, Aspekt).

RIKE SCHEFFLER
žije v Berlíně a její tvorba se pohybuje na 

pomezí poezie a hudby. Publiko-
vala v řadě časopisů a antologií 
a upravuje své práce pro jevištní 
provedení do podoby koláží z písní, 
textů a zvuků. V roce 2014 jí v na-
kladatelství kookbooks Verlag vyšla 
sbírka básní der rest ist resonanz. Je 
finalistkou 20. ročníku soutěže 
Open Mike a držitelkou grantu 
nadace Brandenburger Tor. Pro 
Festival of Future Nows vedený 
Olafurem Eliassonem organizo-
vala básnické vstupy Words That 
Hurt. Scheffler je spoluzakladatel-
kou básnického seskupení G13, 
skupiny autorů, kteří propojují po-
ezii s experimentálními jevištními 
vystoupeními a organizují otevřené 
autorské dílny, jejichž cílem je pod-
porovat sounáležitost a kritickou 
interakci mezi autory. V současné 
době pracuje se skladatelem Clau-
diem Puntinem na opeře.

FRANK SMITH
(1968) je francouzský filmař a autor lite-

ratury faktu a post-produkované 
poezie, který žije střídavě v Paříži 
a v Los Angeles. Jako rozhlasový 
redaktor od roku 1999 pracuje pro 
stanici France Culture. Je edito-

rem knižní a CD antologie Zag-
Zig a přispěvatelem do časopisu 
L’Impossible/L’autre. Překlad jeho 
knihy Guantanamo (2010), který do 
angličtiny pořídila Vanessa Place, 
se letos dostal do užšího výběru 
nominací na americkou cenu PEN. 

JULIANA SPAHR
 (1966) je autorka osmi sbírek poezie, re-

daktorka a kritička. Žila v Ohiu, 
na Hawai, v Buffalu a nyní působí 
v Kalifornii. Mezi její literární zá-
jmy patří otázky možné přeměny, 
jazyka a ekologie. Její literární 
kritika vyšla ve svazku everybo-
dy’s Autonomy: Connective Reading 
and Collective Identity („Autonomie 
všech: spojující čtení a kolektivní 
identita,“ 2001). Spolu s Davidem 
Buuckem napsala prózu An Army of 
Lovers („Armáda milenců,“ 2013). 

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, 67, 69) a v A2. Au-
torské texty mu byly publikovány 
v Hostu, Tvaru a v Psím víně (68). 
V červnu 2015 vyjde sbírka Smuteční 
gondola švédského básníka Tomase 
Tranströmera v jeho překladu.

DIVYA VICTOR 
je americká básnířka, která se hojně 

zabývá konceptuálními postupy. 
Je autorkou čtyř sbírek poezie, 
z nichž zatím poslední je Natu-
ral Subjects („Přírodní subjekty,“ 
2014) a tří chapbooků a držitelkou 
ceny Boba Kaufmana. V součas-
nosti žije v Buffalu, kde získala 
doktorát a kde vyučuje poezii 
a pracuje pro časopis Jacket2. Ve 
své tvorbě řeší především otázky 
rasové a genderové diskriminace.
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