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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

před osmnácti lety, 24. září 1997, vyšlo první 
číslo Psího vína. A dosažená plnoletost 
svádí k bilancování – co se za ta léta 
povedlo (samozřejmě nejen nám, ale i všem 
někdejším redaktorům a spolupracovníkům 
Psího vína), co se naopak nepodařilo, a je 
vlastně co slavit? Především o tom všem 
mělo sedmdesáté třetí Psí víno být, ale 
nakonec tak úplně není. Totiž – i když je 
Psímu vínu osmnáct, pořád občas trpí 
pubertální vzdorovitostí. A možná právě i to 
nás na něm baví. 

Z původního záměru zamyslet se v sedmdesátém 
třetím čísle nad tím, co Psí víno jako časopis 
aktuálně určuje, zůstal dvojčlenný blok textů 
o malých literárních časopisech – kromě 
shrnujícího článku z různých anglofonních 
zdrojů i kratší řetězový rozhovor, do kterého 
se zapojili především kolegové z redakcí 
ostatních českých časopisů zabývajících se 
literaturou. Kromě tohoto bloku tiskneme 
(ve výsledku nepříliš obsáhlý) výstup 
z ankety familiárně zvané ”Diagnóza: Psího 
vína“. Podzimní číslo je i neobvykle vydatně 
a různorodě překladové (celkem pět autorů).

Obávám se i doufám, že na dospělou střízlivost 
v případě Psího vína nikdy nedojde. 
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editorial



Nezbývá mi tedy než mu popřát ještě více 
adolescentní poťouchlosti a rozjívenosti. 
A vám ostatním hezké a inspirující čtení.

Jana Sieberová 
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ToMáŠ ČADA

***

Životy našich babiček jsou prehistorie
Má žena je tichá Tichá a spořádaná
Umí zajistit naši domácnost
Zajišťuje domácnost a já
Zírám na smrt palestinského ministra
Zajišťuje domácnost a já
Zírám na myš co umí jezdi na skatu
Zajišťuje domácnost a já?
Z nudy hledám hodinky s vodotryskem
Zadávám do vyhledávače squirt watch
Nestačím zírat

Životy našich babiček jsou prehistorie
Na internetu lze najít informace o všem
Pro zajímavost vyhledáš svoji mámu
její telefonní číslo její číslo účtu její číslo bot
 její věčně dobrou náladu
Díky vyhledávacímu algoritmu konečně
objednáš hodinky s vodotryskem
server 4lol.cz je nabízí za smyslných 69

Životy našich babiček jsou prehistorie
Jeho žena zajišťuje domácnost
Jeho žena mu nerozumí
Ona zajišťuje A i on jí nerozumí
Nerozumí si napříč domácností
Laciné hodinky porozumění nepomohly

Mí virtuální přátelé jsou virtuální
Tví přátelé jsou virtuální
I on si připadá virtuální
Alespoň společně věříme v pravdu a lásku jedniček a nul

Životy našich babiček
jsou prehistorie
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Vzpomínka na léto 2014

Na Ka‘bu dopadají střepiny českého hněvu tříští se
o netečnost a vznešenost černého brokátu
Nevyobrazený prorok se z vrcholku Abrádž Al-Bajt usmívá
Jeho úsměv je spokojený, žádná karikatura
Česká města se připravují na očistu v komunálních volbách
Tentokrát se půjde do hloubky Zbavit se zažrané špíny hlava nehlava
Ostatně v Bádijat aš-Šám už je dekapitace zase v kurzu a na
Jehuda ve-Šomron oprášili starobylý zvyk Pohlcování provinilců 

ohněm
Třeba návrat k tradicím prosákne i do Evropy Jednu již máme za 

humny
ač její esence stále nasáváme z tepla obývacích sofa Jen občas se 

přihodí
že tělocvikář neodolá volání, třesavka v soleu donutí vyrazit A
položit život za neexistující republiku Vše se těžko vydýchává
a tak je netřeba se divit když ve Fergusonu bouchnou saze
a všichni černí jsou zase krapet černější Hledím s úžasem přes
YouTube do jícnu kráteru na poloostrově Jamal
Ty vcelku obstojně pobíháš po kuchyni
a jen tak mimochodem mi uděláš malá ve vlasech

/tato báseň by nikdy nevznikla nebýt serveru Google a přirozené 
reprodukce/

Pražská náplavka v letních dnech

Měl ho dlouhýho přes dvacet čísel
a chtěl po mně abych mu kouřila
Vříská do headsetu holka
Provokativně se natřásá na přelidněném perónu
a elektromagnetické vlnění to sype
do natěšeného ucha kamarádky
Evy která ještě neví zda muslimská hrozba
       hrozí i jí

V nedalekém parku se párek
bezdomovců válí ve svejch blitkách
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Ona hlavu v růžích 
On v jinejch kytkách
Spokojený bezvědomí Jářku že jo

Rámuju to myšlenkama o nenávisti
Dumám nad tím jak toho pinďoura 
Nacpat Náně Aby zmlkla Aby klid 
Jak ty dva probudit
A jak to zařídit aby
strach tížil jiný ramena

náznak

Projíždím rozvaliny města
a nejsem s to pochopit
Proč se došlo až sem
Do nevratitelného zmaru
Do ruiny na ruině
Do ruin v ruinách

Prohmatávám nejasnou vzpomínku
v níž jasně šlehají plameny popelnic
Anděl si nahřívá mozolnaté ruce
a nad ním ční můj bobtnající strach
z nepochopení nepochopitelného

”Murho Del, Murho Del, Sostar meklian ma?“

Doléhají ke mně nezřetelná slova
Ale pocity se ještě vybaví

Stopka studu
ulpělá v zubech času

Projíždím
Míjím
Zírám
kamsi
jinam
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Můj strach se zakulatí
Je opět oblý
– jak ženské hýždě –
a já jej tiše pohladím

***

V tomto baráku se narodil vrah
Tři přátelé na život a na smrt
Lékař
Mlékařka
A muž, co prohrál
 
V tomto domě se mrdá přinejhorším ob den
a to přesto že téměř všechny cimry náleží soukromým subjektům
co but blood
toil, tears, and sweat.
 
Vrahova vnučka Klára netuší že
Milan se nasytil a tak musí leda karotku
Pohladí pro kontrolu nohy
saténem zdobená
Dá si kvalitní kávu a pak mírně ruměná nasedne
na kole odjede do školy
Její dny jsou čisté jak
vhodně udržovaná zbraň jak
čerstvě natočená voda
 
Ukrajinky zdraví vymrdané a úsměvy
ždímou do kýblů zatuchlou hadrou
otírají od úst neznělé ale hezky české – Dobý den
Na těch schodech se zdravit naučili odkojili
několik poměrně zbytečných dětí s
osudem děravým a černým
 

toMáš Čada
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Tři přátelé se pravidelně ob týden scházejí
v příjemné zahradní restauraci
Srkají povětšinou již chlaďounké
Latte Macchiato a obdivují se hloubce
svého citu
 
Mlékařka když sbíhá schody do práce
chvátá chvátá
Vždy však vyhne se
pečlivě
aby nenaťapala
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DAViD KRKoŠKA

***

Včera večer
po pátý cigaretě
snažil jsem se vyjednat
separátní mír s vesmírem
a tma byla cítit
trochu jako město
na pobřeží

jednání se protáhlo
až někdy do půlnoci
načali jsme další lahev
a někde u dna
jsme to uzavřeli

zatím to vypadá
na status quo

Poezie pro cestující

Koně podzemního omnibusu
se prokousávají hlínou
z Můstku až na Dejvickou
a někteří cestující 
předstírají, že nespí

nesměle navazují
letmý oční kontakt
možná si myslí 
že je někdo zachrání

a třeba se dostanou pryč
pokud stejně jako Sisyfos
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omylem nevlezou
na protijedoucí eskalátor

balkónová scéna

Už zavřeli i nonstop
a na zítra z toho zbydou
snad jen louže zvratek
na tramvajový zastávce

pozdně noční balkónová scéna
v romském podání
”Dyk ale fakt
já tě miluju“

měsíc dělá, že se nedívá
schoval se za mraky
a kdyby si svěsil hlavu
ještě trochu víc
odřeš si jí o zem

je mi líp, když vím
že příště se třeba narodím
jako kámen nebo sysel

je mi líp když vím
že jí fakt miluje
more

dům

Postavil jsem si dům
v korunách stromů
o patro výš na Olympu
bydlí parta postarších bohémů
občas se spolu opijeme
a vedeme chytrý řeči
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”schválně jestli je něco tam vejš?“
kdo ví
výtah už je delší dobu rozbitej

Postavil jsem si dům
v korunách stromů
byl bych rád 
kdyby ses přišla podívat
už jsem koupil víno
a večer ti odsaď stejně nic nejede

Uprostřed oceánu

Já jsem DiCaprio
a ty Kate Winslet
nenechala si mě umrznout
proč taky?
na těch dveřích bylo místa dost

hvězdy jsou jasné
a souhvězdí labutě
se zdá jako obrovská labuť
letící vesmírem

Já jsem DiCaprio
a ty Kate Winslet
co mě nenechala umrznout
to spoustu věcí komplikuje

co bude, až dorazíme ke břehu?
pudem ještě na rande?
kde budeme bydlet?
co když si nenajdu práci?

Jsem DiCaprio
f loutek z nižší střední
a ty holka na úrovni
co když to mělo být
jen na jednu noc?
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DAwiD MATeuSz 

stanice vodárenské věže
 Přeložil Alexej Sevruk

když jsem jí střihal vlasy 

Přímý přenos z Čeljabinsku jsem zapíjel kolou 
Meteor ve vyprahlých ústech chutnal jako dražé 

Vysnil jsem si frázi pěknou jak zadek 
Verš volný jako copánky Julie Tymošenko 

26. 10. 2013

sweetheart come 

Mluvit o lásce je jako nakousávat jablko
nebo slovíčkařit – balónek 
s nápisem ”klidný spánek“ zachytí snad okamžik usínání? 

Pěkné, že? Celá ta láska je slovíčkaření: 
mluvit spolu (jak o ovoci), rozmluva

jak noční procházka lesem, kdy 
narazíš na známého, který se tam za nějaký
čas pověsí. Celá ta láska 

– mluvit o spáse; vděk pociťovaný 
vůči slovům, která se nepočítají, 

protože balónek praskne, než usneš. Ve snu 

žije uvnitř jablka – komu patří ruka,
která jej loupe?
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Ptačí zob 

Od té doby co bydlím ve vodárenské věži, 
vycházím, jenom abych zastřihl živý plot z ptačího zobu.
 
– Dostaneš přes prsty – říkával mi otec – málem
sis uřízl prst – zahradní nůžky v jeho dlaních 

jsou ulepené od pryskyřice, poslušné a tiché jako matka, 

vypadal o dost líp. Kolikrát už 
jsem dostal přes prsty za dotýkání se nebo braní do úst? Kolikrát 

jsem už musel 

žádat o odpuštění? Od té doby, 

co bydlím ve vodárenské věži, jsou 
moje dlaně celé od pryskyřice. 
– Až s tím skončíš, vrať to zase tam, kdes to vzal
– utne mě matka.

Třikrát jsem se ptal na název té rostliny. 

literatura malých vlastí 

Když jsem uklízel dvorek Emila Zegadłowicze (takové 
jsou tu školní povinnosti), našel jsem 
smrt, která vypadá pravděpodobně: 

protože nikdo skutečný 
nikdo, koho bych znal podle jména, 
nevolal – pouze někdo, kdo je stínem 
svého vlastního stínu. 

Řekl bych kdy, ale musím se jít vykoupat. 
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Vztah i

V každém vztahu 

mám stejné problémy: stydnoucí oběd
a dlaně ležící na desce stolu (takový pokus o

vlastnění). Představ si psa (takové vlastnění, 
které zdechne) nebo někoho jiného v tobě a vymysli 
jak ho vábit (měl jsem známého, který tomu říkal 
zrůdnost). Oběd je studený, ruce držím na stole. 

Představa psa se pojí s ocasem. 

***

Přenos z Kyjeva přeruší reklama

Lidé se často ptají: proč ženy,
které mají od přírody rovné vlasy, 
chtějí nosit lokny? 

Pramen vlasů nad okrajem ucha. Dovol se pobavit. 

Závazné rozhodnutí 

Od té doby co jsme zařadili do prodeje trika s nápisem 
”Euromajdan“, zažívá náš internetový obchod Skutečnou Renesanci. 

Díky příznivé 
Shodě okolností jsme schopni nejen 
Udržet se, ale také rozšířit   

Naše Působení. Už nyní myslíme 
Na podzimní nabídku: uvažujeme o tom,
Že do nabídky zařádíme kšiltovky
S nápisem ”Je suis Charlie“, ale závazné rozhodnutí
Ještě nepadlo. 

dawid MateUsZ 
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Vztah ii

Pokaždé když nastane problém, hledám oporu 
na desce stolu a obědvám se ženou (dlaně 

má bledé a připravené naznačovat). Plná 
zbytečného vědění, vymyslila si jiného: pes 
ve mně slyší na jméno Dawid. Ocas je distinktivní 
rys psa. 

Čím dál běží, tím líp ho vidíš. 

strelkov 

– To já jsem stiskl spoušť – říká muž
v rozhovoru s novinářem Der Spiegel. Když 

Vladimír Putin rozhodoval o anexi Krymu, 
on už čekal na rozkazy: kvůli charakteristickým vousům, 
lásce ke starým mundúrům a portrétu 
cara Mikuláše na zdi 

získal přídomek ”ruský Che Guevara“.

– Proč jsme nezničili ukrajinskou armádu
už v září? Jak dlouho to ještě

budeme odkládat? 
   Když se rozhodovalo 
o anexi Krymu, on už myslel 
na Doněck a Luhansk. 

– Sním o Rusku v jeho přirozených hranicích, při nejmenším v těch
z roku 1939 – dodává Strelkov. 

Kolik mužů v jeho věku má rádo historii? 
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Vztah iii

Pes se opírá o desku stolu a vrtí ocasem, 
jí z ní, když se nedívám (taková jsou

pravidla vlastnění) a čeká na vábničku (vytěsněný
problém). Zapomněl jsem jméno 
své první dívky, pamatuji si jenom, 
že ráda jedla sama, 

ale moje dlaně jsou bledé a připravené cosi naznačovat. 

[místo doslovu]

Stanice vodárenské věže Vám zajistí okamžitý přístup
k nejdůležitějším informacím z domova a ze světa.

Při poslechu naší rozhlasové stanice se dozvíte zejména
jaké společenské nálady panují na Visle, Odře a Vartě.

Podíváme se, jak se mají naši sousedé na Ukrajině.
Naši reportéři drží ruku na tepu doby, připraveni zprostředkovat Vám

nejpodstatnější události.

Rámcově počítáme také s návštěvami v domácnostech našich
posluchačů.

Uvidíme, jak žijí obyčejní lidé,
a odvysíláme všechny jejich úspěchy a prohry.

Na naší frekvenci najdete rovněž spoustu hodin dobré muziky.
Zůstaňte s námi.

dawid MateUsZ 
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CiPRiAN MăCeşARu 

jmenuji se bryan ruiz
(deník)

 Přeložila Libuše Valentová

ProloG

Budoucnost
je hloupý zvyk,

kterého se neumíme zbavit,
funguje v nás jako droga,

zahrává si s naším rozumem.
A tak jsme schopni i ve smrti 

vidět budoucnost.

Z tohoto poklidného ticha
se však rodí ticho mnohem hlubší,

mnohem hrozivější,
protože za ním je ještě něco,

co nám nahání strach.

Vidíme jasně
skuliny ve vzduchu kolem nás,

vidíme nitky
neporušeného světla,
a nic s námi nepohne.

krokodÝl na yoUtUbe

Claudiovi Komartinovi

 Vidím na youtube
dva chlapíky, jak kuchají
obrovského mrtvého krokodýla.
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 V tlustých záhybech břicha –
mužská ruka, potom noha
   a tak dále.
 Našli ho. Trvalo to noc a den.
Houf vesničanů kolem jen hledí a mlčí.
 Co asi tak hledal ten muž 
   v našem kraji?
 Napadá mě, že život je taky krokodýl,
chová si tě v břiše, v teplíčku,
 pak přijde smrt a vyndá si tě odtud
   kousek po kousku. 

iii. Flash

   Ráno
s mým synem
v Edgar‘s Pub.
   Disko muzika.
Mám stejný pocit
jako o dovolené
v evropských hlavních městech,
kde jsem se tvářil,
že přicházím z místa,
které je OK.
   Můj syn
   mi vypráví,
   co se mu zdálo:
uvíznul
ve výtahu.
   Flash:
   táta, na jedné svatbě,
za časů Ceauši,
směšně poskakuje
v rytmu Modern Talking.
         Usmívám se.
   Píšu tuhle báseň
   do telefonu BlackBerry
        a můj syn se ze všech sil
snaží dostat z výtahu.
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ciPrian MăceşarU 

X. to be or not to be at FăGet

”Víte, že Emanuel znamená v hebrejštině Syn Boží?“
   Dopisy Dubence – Bohumil Hrabal 

Už dávno jsem si přál
   navštívit město Făget…
 Škoda, že na to mám
jen jediný den.
 Mohl jsem tu vidět spoustu věcí
a spoustu míst.
Psi zde ve Făgetu
jsou velice krotcí,
kulturní dům je
modernistická budova,
dvě místní celebrity
mají svůj portrét
na jejím průčelí,
ve Făgetu jsou i banky,
je tu letadlo, v němž vozili
Gheorghe Gheorghiu-Deje,
antonov ani nevím jakého
typu, a na jednom paneláku
je napsáno bílou barvou :
   ”to be or not to be“;
ve Făgetu je jeden malý park,
ve Făgetu mají i policisty,
v parku zurčí voda z vodotrysku
vedle majestátních buků,
   ano, ve Făgetu jsou buky
 a je tu taky sympatický stařík,
 který se mě zeptal, jestli jsem přijel
 z Německa, řekl jsem mu, že 
 se jmenuji Emanuel a jsem
 z Bukurešti, jemu to nepřišlo
 líto, mně ale ano, ”Buď klidný, synu –
 řekl mi – Pánbůh se stará
 o nás o všechny“, a pak odešel
 s kytkou v ruce, nasedl
na kolo, takový starý křáp, a šlapal pomalu
do pedálů v prachu na kraji silnice. 
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 P.S. Any Shilon,
moje kamarádka z Izraele,
mě upozornila, že překlad 
jména Emanuel, který
uvádí Hrabal ve své knížce,
 není přesný:
   ”Podle mého názoru se má Emanuel
 překládat jako  ‚Pán je s námi‘
 (imanu – s námi; El – Bůh, Pán).“
Tenhle text ale ať zůstane, jak je,
   s nepřesnostmi,
 a s post-scriptem
   na vysvětlenou.

XiV. o ZítřkU, křižoVatkách a šMirGlU

 Kostarika
ve čtvrtfinále prohrála
na penalty zápas
  s Holandskem,
to je konec světa,
 zítřkem začíná čiré zoufalství,
 černé jak pekelná smůla,
 od zítřka mi zase zatuhne
 koleno na každé křižovatce,
  na přechodu pro chodce,
a babičky s holí mi budou pomáhat,
abych se dostal na druhou stranu,
 od zítřka mě žena bude poplácávat
 po rameni, až mi na něm vyskočí modřiny,
 od zítřka mi syn bude říkat:
 Dady, you are a loser!;
Od zítřka už nebude existovat
žádný zítřejší den,
od zítřka jsem ztracen.
Jako by mi jakýsi divný závan
šmirglem prohrábl vlasy.
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ePiloG

Jednoho dne
ten, kdo mě obývá,

mě definitivně nahradí,
nenechá mě, abych se vrátil,

a už ani nebudu vědět, 
že jsem

ciPrian MăceşarU 
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JoSef STRAKA

***

že je to ”nesrozumitelné“, hlásá někdo, kdo chce ovládat dění u stolu
vyhlašuje to v přítmí už tak temného hostince
”je to opravdu nesrozumitelné“, říká potom
 a též stěnám dalšího navštíveného podniku 
některá slova stékají
některá slova už neznamenají vůbec nic 
a slovo ”natrvalo“ se škrtá
”je to strašně zvláštní“ připomeneme se popůlnočním skoro opilým 

hlasem
”nejít domů“ zas ty
nejít domů se smění za kdovíjaký další noční příbytek 

to úterý až- bude jiné!

cesta, která směřuje k údolní nádrži
nějak u náhonu, jinak, se zpožděním několika měsíců
sex, který je náhle připomínán
byl, opět v zeleném pokoji
nutná intermezza
vjíždím do dalšího města
někdo volá
zasekává se to- ve smyčkách  
vše uvázáno, a povoleno!

***

díváme se přes industriální budovy
citové roviny, který prý nějak jsou...
slova, jež se zasekávají v nádražních oznámeních 
a pohled tak nesouvisle ladný:
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začínáme na dalších stanicích 
pomalu, máme závrať z jisté samozřejmosti
o které toho ale víme stále tak málo 

***

surový stav 
města, jako by na něčem ujížděla
musíme, aspoň na okamžik, zatajit dech
k ničemu to asi nebude, ale přesto
zajíkavé pozdravy až někdy kolem páté
doteky na tepelný povrch
kůže, jenž mění tvářnost 
noci a dny se už pak nevracejí
žijeme s tím, co momentálně každou hodinu máme
a není toho ostatně málo
ani příliš, ale o tom až později
míjíme venkovní tvář reklam restaurací
zničehonic nemáme žádnou konkrétní potřebu
nová slova v dalších prolukách
pozdravy díky prstům za sklem

joseF straka
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DiAgNózA PSího VíNA

(anketa)

K osmnáctým narozeninám jsme se Psí víno rozhodli podrobit 
odborné lékařské prohlídce. Do širokého konzilia jsme za tím 
účelem přizvali odborníky celého spektra expertíz i názorů. 
Prospívalo, prospívá, bude prospívat? Je třeba ho narovnat, 
přistřihnout? Nejsou některé suky na jeho kmeni trámem 
v oku čtenáře? 

V obvodech české literární scény hrálo Psí víno často roli 
tranzistoru, ne-li rovnou rezistoru. Nejprve bylo periodikem 
tranzitním, přespolním. Posléze se do jisté míry stalo 
zesilovačem, hlásnou troubou, tlampačem. V nedávné době 
mu zase připadl status neorganické, cizorodé součástky, která 
napětí v obvodu zrcadlí, filtruje, zesiluje a posílá dál. 

Snad básníci nemohli než metaforický jazyk zadání vzít doslovně. 
Snad je při historii Psího vína interpretace ve smyslu výzvy 
ke kritice nevyhnutelná. Snad nelze než vzbudit podezření 
z narcismu nebo mučednického komplexu. Snad na tom 
nikomu příliš nesejde. Výzva k nastavení zrcadla zrcadlu 
(kterým se PV snaží být), zvlášť ve chvíli, kdy se pokoušíme 
o diagnózu diagnózy, hrozí rizikem ztráty v nekonečné řadě 
odrazů. Ať tak nebo onak, z množství rozeslaných dotazníků 
se nám vrátily dva brilantní chorobopisy, jejichž autorům tímto 
srdečně děkujeme, stejně jako Milanu Děžinskému, který se 
v anketě ujal role zprostředkovatele.

Miluj svůj symptom jako sebe sama!

Redakce
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Psí víno – časopis pro současnou poezii – anamnéza

rodinná anamnéza: 

datum narození: 1997
šéfredaktoři: Jaroslav Kovanda (1997–2006, č. 1–36)
Petr Štengl (2006–2011, č. 37–57)
Ondřej Buddeus (2011–2014, č. 58–68)
Ondřej Hanus (2014–2015, č. 69–72)
Olga Pek (2015, č. 73–)

všichni příbuzní stále žijí, dědičnými chorobami netrpí

Sociální anamnéza: nemá trvalé obydlí, od 37. čísla přesunuto ze 
Zlína do Prahy

Profesní anamnéza: sedavé zaměstnání, fyzicky i psychicky náročné

osobní anamnéza: 

v číslech 39–57 přílohové sbírky
změny formátů: 20 × 26 cm > 21 × 15 cm, sešit > brož
současné rozměry: 12 × 21 cm, brož
váha při poslední prohlídce: 163 g
od roku 2001 webové stránky, od roku 2011 facebook

Abúzus: nikotinismus, alkoholismus a další závislosti pacient 
neguje

1.  NÁLEZ: (stav / diagnóza pacienta)
2.  NAVRŽENÁ LÉČBA: (doporučená medikace / postup léčby, 

prognóza)
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odpověď 1

náleZ:
F60.0 – 60.1 paranoidní a schizoidní poruchy osobnosti

(stav / diagnóza pacienta)

Pacient byl na svět přiveden v řádném a neporušeném stavu, 
plném přátelství, porozumění pro širokou škálu osob. V tom se 
nacházel až do svého přesunu a změně rodinného lékaře. Od té 
doby se objevují sklony k podezřívavosti a snaha překrucovat 
neutrální či přátelské jednání druhých, urážlivé, perzekuční, 
pohrdavé chování k těm, co praktikují subjektivní monologické 
úvahy, převládá emoční chlad, nadměrný únik do fantazie, 
budování vlastní logiky a vnitřního přesvědčení o elitě.

Postupem let prorůstá a pohlcuje i lékařské konsilium, které pomocí 
sugesce přiděluje pacientovi větší důležitost na úkor jiných 
diagnóz a konsilium tak nabývá stejného nálezu, tedy F60.1. 
Poslední zprávy, které máme o pacientově stavu, jsou příznivé 
s dobrou vyhlídkou do budoucnosti, především z důvodu 
změny lékaře na domácí léčitelku (nález totiž postihuje více 
muže), která snad pomocí otevřeného přístupu k léčebným 
metodám dokáže odvinout šlahouny nálezu z krku pacienta.

naVržená lÉČba: 
(doporučená medikace / postup léčby, prognóza)

K léčbě pacienti přistupují jen málokdy tak, že jsou nespokojeni se 
svými osobnostními rysy, ty naopak považují za přirozenou 
součást své povahy a jsou přesvědčeni o své normalitě. 
Pravidelně se objevují deprese, sklony k alkoholismu 
a nikotinismu, sebepoškozovací tendence, jistá nafrněnost, 
která je přenosná i na nejbližší okolí či přistěhovalce, kteří 
jsou velmi vážně ohroženi depersonalizací. Obáváme se 
předčasného ukončení léčby a rychlého odmítnutí terapeuta 
vlivem netečnosti k doporučením ohledně jistých změn 
osobnostních rysů. Nedostatečná spolupráce pacienta může 
znamenat obtíže při léčbě. Ale přestože jsou prognózy nedobré, 
bývá podle studií vlivem otevření diskuzního prostoru 
a náruče i vyznavačům subjektivních monologických úvah bez 

diaGnóZa Psího Vína
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jakýchkoliv centralizujících a jiných smyšlených přívlastků 
léčba úspěšná alespoň z 52 procent s průměrnou dobou léčení 
1,3 roku. Pacient bude nadále pod bedlivým dohledem okolí.

Vyhotovil: Ondřej Hložek

odpověď 2

náleZ:
(stav / diagnóza pacienta)

Pacient se nachází v dlouhodobě psychicky přetíženém stavu. 
Vzhledem k tomu, že je pod stálým dozorem médií a jejich 
přispěvatelů, objevily se u něj chronické známky poruchy řeči 
a vnímání okolí. Jsou diagnostikovány tyto poruchy: zvrácená 
skladba věty, spojování slov do nelogických celků, střídání 
rytmie s arytmií ústící k schizofrennímu vnímání vlastní 
existence ve společnosti, zbytnělá synestezie hraničící až 
se sebevražednými tendencemi přeceňovat vlastní fyzickou 
podstatu. V oblasti lebeční se objevil melanom nápadně 
připomínající oko – je to zcela unikátní nález, doporučujeme 
ho nazvat (a ochrannou známkou opatřit) ”vnitřní zrak“. 
Pacient se dle svých slov nachází na hranici mezi šílenstvím, 
euforií, melancholií, zádumčivým poutnictvím a šťouravým 
detailováním. Experimentuje s drogami textáze, versadon 
a rytmoks. Časté předávkování zmíněnými preparáty se u něj 
projevuje nechutí k delším dialogům a celkovou enigmatičností 
projevu.

Stran fyzických nálezů – teplota se pohybuje mezi standardním 
bodem mrazu a vášnivým bodem tání olova. Ve stolici a moči 
byly nalezeny stopy alkoholu, zmíněných drog, arašídů 
a půlnočního lepku z fast food pizzy na Národní. Na prohlídku 
přišel pacient téměř slepý, orientován pouze oním ”vnitřním 
zrakem“ (popsáno výše). Dotazy vyšetřujícího lékaře prakticky 
neslyšel zaměstnán zvuky, které podle jeho slov ”nemůžete 
slyšet, dokud nepoznáte tajemné dálky“.



diaGnóZa Psího Vína
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naVržená lÉČba: 
(doporučená medikace / postup léčby, prognóza) 

Vyšetřující lékař doporučuje neprovádět žádnou léčbu. Pokračovat 
v nastoleném životním standardu, neomezovat se v kladném 
přístupu k drogám všeho druhu, a to včetně lepku, sexu 
a kofeinu. Jednou týdně by měl pacient omýt melanom 
v podobě oka (tzv. ”vnitřní zrak“) substancí z chmele a 99% 
lihu (recept netřeba, k tomu určené lékárny vydávají spíše 
bez receptu). Pacient obdržel žádanku na terapii dialogu a hůl, 
aby při procházení se svým světem nezakopl o ten reálný.

Úplné vyléčení do stavu běžného člena společnosti je nežádoucí. 
Je třeba podporovat takového jedince na všech stupních 
sociální a zdravotní pomoci, které stát umožňuje. Ze strany 
spoluobčanů je třeba nejen zvýšená dávka pochopení pro 
takového jedince, ale též kooperace s ním. Vyšetřující lékař 
tedy doporučuje, s pacientovým svolením, je-li toho mocen, 
tento nález deklamovat široké veřejnosti.

Vyhotovil: Dominik Melichar a redakce Lógru
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lÉkařská ZPráVa

1.  NÁLEZ: (stav / diagnóza pacienta)

 

 

 

 

 

 

 

2.  NAVRŽENÁ LÉČBA: (doporučená medikace / postup léčby, 
prognóza)

 

 

 

 

 

 

 

 Vyhotovil/a: 
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oNDřeJ LiPáR

Plán a

Město se přes léto docela změnilo
nemohl jsi najít ani ta místa kde jsi se ztrácel
Opět ses divil kolik je na světě
druhů křížovek a co dalšího lze svléknout
nebo ochutit olivovým olejem
přes délku šatů a úzká ramínka jsi neviděl
zapomínals a četl dokola staré knihy
Když začali potápět první lodě
sledoval jsi tenisovou bitvu 
v chládku v křesle v trenýrkách

Na podzim se chceš zaměřit na diskografii
a postupně shlédnout všechny snímky
v zimě byste chtěli odletět

odliv

Kde tě podložit abys nekulhal
a odkud nasvítit

Pozoruješ velryby a uniká ti co dělají od vynoření do vynoření
pokládáš se na hladinu a zkoušíš potlačit tělo
Nebrání se klesá
zarývá prsty do skal
přestává ti bránit

Okolo leží tematické kotvy imigrace změny klimatu
nadměrného rybolovu a touhy
Uvolni se
nic z toho tě netíží
mysl je propláchnutá
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dancing for business

Digitální skarabové mi žvýkají měkké tkáně
promiň spal jsem někdo umřel
pod polštářem mi vybuchují svaté knihy
tahám tě za ohořelé vlasy

Rukou nepřirozeně zkroucenou za zády rozsvěcíš
zavíráš dveře
po dvousté už víš je to tak nejrychlejší
K večeři přežvykuješ inflační fráze siluety otce
usrkáváš mezerou v úsměvu
Košile kalhoty jméno na míru na dobírku

Dneska se ještě hádáš
příště už si přikývneš
zeptáš se kdy se stavíš
a popřeješ si dobrý den

Zaskřípej zuby
ať celé město ví že se věci hýbou
nakloň hlavu s cigaretou k zapalovači
nikdo neví z jaké spíže taháš etudy
Tvoje věty jsou fraktály
v záhybech jazyka se míhá stín
přesně ti odpoví zkomoleninou

svědění

Chvilku si to škrábal
a pak se mu na to koukli
Měl to rozlezlé přes celý byt
sotva se dalo prodrat ke dřezu

Tančil v břiše díra jako Mercedes
ani se nepotil na nic nesahal
do rána sledoval pohyb míče
nikdo jsme si netroufli ne



38

ondřej liPár

Štukovaný strop biedermeier peršan
lino z PVC příčka z příborníku
čtyřicet kanálů a širokopásmové připojení
Poslouchali jsme to rádio tak dlouho
ani jsme si nevšimli kam ho schoval

břeh

Oceán ti bere pod nohama
točí ti hlavou
ujíždí horizontem

Vyklepeš vodu z uší
ucítíš jak pálí kokosové skořápky a plast
Zase ti brní nohy
poustevníci zatím bez ulit celí zmatení
turisté poučení z domova nohama k výbuchu
ptáci rybi sloni buddhové utichli
jen psi se hryžou navzájem
zprávy to nijak neovlivní
už dávno nechodí po vodě
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obraZ Vnitřností těla lidskÉho
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Přeložila Zuzana Josková

Zápisky z přednášky concréte

Padat, klopýtat, tápat. Klopýtat, tápat, padat. Tápat, padat, klopýtat.

Toto je souhrn možností, které člověk zažívá od narození do smrti. Bo-
hužel, jiné alternativy neexistují. Ale počkat! Byl jsem upozorněn 
na to, že se v tomto ohledu mýlím. Jistě, jsou i další. Konkrétně 
tři další. Uvedu jejich výčet:

Padat, tápat, klopýtat. Klopýtat, padat, tápat. Tápat, klopýtat, padat.

Tak, teď je seznam definitivně uzavřen.

sport

Stadion by byl plný lidí, kdyby a) ještě existoval; b) ještě existovali 
lidé; c) hrály dva dobré týmy.

Přísloví i

Suché, ale travnaté pole se táhne daleko k obzoru. Vysoký pruhovaný 
kužel se zvedá vysoko k noční obloze. Pak osamělá socha, klasická 
formou, ne-li i obsahem.

A pro tyhle věci prý stojí za to žít.
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nenaplněný potenciál buržoazie

Socioekonomická situace ve světě je taková, že…
Socioekonomická situace ve světě je taková, že…
Socioekonomická situace ve světě je taková, že…
Socioekonomická situace ve světě je taková, že…

Podzim

Když se začal zvedat vítr, list ležící na zemi se téměř nepohnul. O chvíli 
později však zadul silný poryv a odfoukl jej o několik desítek 
centimetrů dál… možná že tentokrát naposledy.

Zastírací manévr emila alberta

Neřídil jsem. Řídil ten chlap vepředu. ”Sleduj, jak vyberu tu zatáčku!“ 
chvástal se, když jsme zahýbali za roh.

”in a sentimental Mood“

Přehrával si tu píseň pořád dokola a pozorně vnímal každé její slovo:

Nezemřeš, ty nikdy nezemřeš.
Nezemřeš, ty nikdy nezemřeš.
Nezemřeš, ty nikdy nezemřeš.

dialog generací

”Proč jste nám to udělali?“

”Co byste po nás chtěli jiného? Má-li se pokračovat, bylo to nutné…“

”Byli bychom chtěli, abyste nedělali nic. Vůbec nic.“
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”Ale to by znamenalo…“

”Tentokrát naposledy.“

Přísloví Vii

Ti, kteří milovali a ztratili, a ti, kteří milovali, ale nikdy neztratili.

apokalypsa

Za velkým předním sklem kavárny bylo vidět, jak venku jezdí autobusy. 
Uvnitř stáli u baru dva muži a hovořili spolu, do toho z kuchyně 
zaznívala hudba. Seděl jsem u stolku a psal, občas se napil ka-
pučína. Ale to bylo celé: navzdory našim velkým očekáváním se 
nic jiného nestalo. 
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Přeložil Dan Jedlička

nokturno 1
Hledajíc mozaiku se u přepážky dovídá, jak se dostat ke kruhovému 

objezdu. Vytáhne z uší malé žluté larvy špuntů, aby to našla. 
Mluvili na ni v jejím mateřském jazyce, ne všemu ale rozuměla. 
Prý má jít dlouhou ulicí, jak jezdí autobus, co zahýbá doprava, 
zahnout má i ona, nesmí ale jít do lesa. Do lesa vstoupit nesmí. 
Autobus vyjíždí ven z města, vysoko nad stromy cedule Vítáme 
vás, i kolem té je třeba projít. Tohle je skleněný obdélník, 
ocelové tyče a tmel dělí sklo na menší části, tohle taky může 
být ta mozaika. Tabulky dosahují až na vrchol schodiště, vzorek 
rámů se změní na čtyři stejné tvary. Dva z nich lze otevřít 
a o to se snaž, pokud chceš vejít.

nokturno 2
Než vystoupí na poslední schod, zaváhá a zastaví se. Přiskočí 

fotograf a dává pokyny, jak správně vyjádřit tohle konkrétní 
rozpoložení. Tvář má prý vyzařovat neklid, ale zároveň 
i odevzdanost. Neměla by prozrazovat, jestli je mozaika uvnitř 
nebo ne, jestli se o ni pokusí. Sklopený zrak, žádný fotograf 
tu vlastně není. Nepraktický kufr si přendá do druhé ruky. 
Zapomněla si nasadit rukavice a teď ruce skrývá, říká jim 
pádýlka, že víří vzduch. Uvnitř se rozsvítí čtyři menší, vzadu 
hlavní světlo v jedné řadě, ozařují startovací a příletovou 
dráhu. Na mozaice jsou symboly vody, převážně v odstínech 
modré, ale pro ni představují práci, vědět, jakým mýdlem 
dosáhnout až sem, jaká čistidla a dezinfekci dát na mycí 
houbu. Máš velké ruce, bude se ti dobře držet, říkají, než 
nastoupí, to je to poslední, čemu porozuměla.
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nokturno 3
Zdroj energie se nemění, místní elektrickou soustavu zásobuje 

nadprodukce v továrně na kabely a dráty. Roury mají na 
spodní straně bodové ref lektory, aby byl nadchod přístupný 
ze všech stran. Údržbáři se k nim dostanou zespodu i shora, 
roury nejsou kluzké, opravy však podléhají bezpečnostním 
opatřením. Nouzový telefon na pravém horním okraji 
nadchodu, tam, kde končí zábradlí, nebyl dosud nikdy použit. 
Dolů odtud vede jen žebřík, nebo dvojitá roura ostře zahnutá 
na dvou místech. V sezoně hážou skupinky turistů z nejvýše 
položeného místa papírky se vzkazy nebo hořící lampiony.

nokturno 4
”Interiérová scéna
Přijíždí domů, kde je všechno čistě vybílené. Na zdech kachličky, 

takže když o ně někdo s někým praští nebo dojde 
k nenadálému úrazu, interiér se snadněji uklízí. Učí se řídit, 
nevšimne si, že šipka míří doleva. Zatím se nic neděje. Od dveří 
už cesta není vidět. Přijíždí domů. Všechno je čistě vybílené 
a dobře se to uklízí. Bude krásný den. Do složky hned vedle 
plánů zaznamenává, že před odjezdem kouřili a potom řádně 
vyvětrali. Ani si nevšimne, že je spokojená. Nic se neděje.“

nokturno 5
”Venkovní scény
Spouštějí garážová vrata, ale je jiná doba, ještě se to nevyrábí, ani 

plány zatím nejsou hotové. Ten, jehož to byl nápad, je stár 
pouhých třicet let. Plány se velmi líbí, sekretářka ochotně 
nabízí sebe i pomoc, firma ten nápad odkoupí. Světla 
v suterénu mají obdélný tvar, tak akorát pro setkání. Není-li 
uvnitř auto, obě řady se ihned změní ve sloupy. Firma bude 
mít u své kanceláře garážová vrata, taková ta posuvná. Bude 
na nich znamení kříže označující, že jsou tady, a tak budou 
nalezena. Kladky pořád dost vržou. Je jiná doba.“
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nokturno 6
Rozšiřování katedrály, místní kostel se ocitl v éře plné změn, dělníci 

vyrývají do oken výjevy z rodinného života. Zaseješ v zahradách 
a sklidíš na zdech kostela. Ve výjevech ze společného života 
jsou školní lavice zasazeny do mozaiky, ona sedí ve třetí řadě, 
nejblíž k oknu. Tajně pokládá nohu na nízkou římsu, ocelové 
tyče a tmel dělí sklo na menší části. Nejdřív zapomene, pak 
vytáhne z uší malé žluté larvy špuntů, aby to našla. Mluví na 
ni v jejím mateřském jazyce, ne všemu ale rozumí. Prý má jít 
dlouhou ulicí, jak jezdí autobus, co zahýbá doprava, zahnout 
má i ona, nesmí ale jít do lesa, a tam na konci to bude.
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MALý ČASoPiS…
… / little magazine / literaturzeitschrift / revue littéraire / lite 
magasin / malo revija / czasopismo literackie…

definice malého časopisu v anglofonním světě

”Malý časopis. Jakékoliv periodikum s nízkým nákladem, jež 
vydávalo vážná literární díla, a to zpravidla díla nekomerční 
a avantgardní. V oběhu byly přibližně od roku 1880 až do 
konce 20. století a nejvíce se jim dařilo ve Spojených státech, 
avšak k podobnému typu literatury měli přístup i francouzští 
spisovatelé (obzvláště symbolističtí básníci a kritici z let 
1880–1900) a zavázána jim je i německá literatura dvacátých let. 
Samotný název odkazuje v první řadě k nekomerčnímu způsobu 
redakce, správy a financování. Malé časopisy si obvykle dávají za 
cíl publikovat umělecky hodnotná literární díla, jež komerčním 
časopisům připadají nepřijatelná ze tří důvodů – jejich autor je 
neznámý, takže by se kvůli němu nevyplatilo riskovat; samotné 
dílo je formálně nekonvenční či experimentální; případně 
porušuje jednu nebo hned několik všeobecně platných zásad 
morálního, společenského či estetického chování.

Obecnou historii malých časopisů lze rozdělit do čtyř základních 
období. V průběhu prvního, tedy zhruba mezi lety 1890 až 
1915, usilovaly francouzské časopisy o založení a osvětlení 
literárních hnutí. Časopisy britské a americké zároveň sloužily 
k šíření informací o kontinentální evropské literatuře a kultuře 
a podporovaly její přijetí v domácím prostředí.

Během druhého období, 1915–1930, kdy všechny ostatní, především 
americké, časopisy stály v čele téměř každé odnože moderní 
literatury, se vyvinul nový pozoruhodný žánr – emigrantské 
časopisy publikované mladými americkými a britskými 
spisovateli a kritiky, a to z velké části ve Francii, ale 
příležitostně i jinde. Největší důraz se v tomto období kladl 
na literární a estetickou formu a na publikaci původních 
a nápaditých děl například z pera Ernsta Hemingwaye (psal pro 
časopisy Little Review, Poetry, This Quarter i jiná periodika), 
T. S. Eliota (časopisy Poetry, The Egoist, Blast), Jamese Joyce 
(The Egoist, The Little Review, Transition) a dalších.
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Ve třetím období ve třicátých letech bylo zakládáno velké množství 
levicových časopisů, a to s velmi konkrétními dogmatickými 
závazky, jež bylo v průběhu života časopisu nezřídka třeba 
notně upravovat. Partisan Review (1934) je asi nejznámějším 
příkladem takového časopisu z literárního prostředí USA a Left 
Review (1934–38) zase z Anglie.

Čtvrté období v dějinách malého časopisu začalo přibližně kolem 
roku 1940. Jedním z nejvýznačnějších rysů tohoto období 
byla kritická revue, jež byla podporována a udržována 
skupinou kritiků z většinou náležejících k akademické půdě. 
Jako příklady tohoto druhu periodik lze uvést americký 
časopis The Kenyon Review, založený roku 1939 Johnem 
Crowem Ransomem, či britský Scrutiny (1932–53), za jehož 
redakcí stojí F. R. Leavis. Přítomnost těchto časopisů spolu 
s dalšími druhy podpory – například faktem, že si nakladatelé 
prosazovali vlastní recenze a další texty – představovala formu 
institucionalismu, jež se do značné míry lišila od spontánnější 
a nevyzpytatelnější povahy malých časopisů předchozích let.“ [ 1 ]

Vlastnosti a cíle malého časopisu: 50. léta

”Jelikož pátráme po povaze malého časopisu, odhlédněme od 
slov jako avantgarda (jež se užívá souhrnně pro všechny 
malé časopisy, a ne, jak by to mělo být, pouze pro některé) 
a pokusme se najít pojmy, jež bude možné aplikovat na jeho 
minulou, současnou i budoucí podobu. Dovolím si navrhnout 
vlastní pracovní popis malého časopisu:

Velikost. Musí být zřejmé, že malý časopis není žádná velká 
iniciativa. Nejenom že se nevydává za účelem zisku, ale 
velmi často má i přes veškerou finanční pomoc problémy 
pokrýt hrubé náklady. Redaktoři v něm nezřídka pracují 
zadarmo, a pokud autoři svými texty rovněž nepřispívají pro 
bono, zásadně nedostávají více než pouhé kapesné. Celkový 
náklad se pohybuje kolem několika set výtisků a z logiky 
věci ani nemůže přesáhnout více než pár tisíc. Čtenářstvo 
nejednoho malého časopisu zpočátku sestávalo výhradně 

 [ 1 ] ”Little magazine“.Encyclopaedia Britannica Online. Červenec 2013. [Cit.: 3. září 
2015] Dostupné z: http://www.britannica.com/topic/little-magazine. 
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z jeho redaktorů, stávajících a budoucích přispěvatelů, jejich 
známých a přátel. Svým formátem obvykle nebývají malé 
vědomě a chtěně, avšak v důsledku absence reklamy (jak bylo 
a je normou) se takové mohou zdát.

Stabilita. Navzdory mnohým domněnkám nemusí jít časopis po 
několika vydaných číslech bezpodmínečně ke dnu jen proto, 
že je malý. Jakýsi redaktor ve dvacátých letech odhadl jeho 
životnost na dva roky, avšak tento postoj se z dnešního pohledu 
jeví jako pouhá výstřednost minulých dob, kdy bývalo zvykem 
nechat jeden časopis zaniknout a po několika měsících založit 
za zcela stejným či téměř nerozeznatelným účelem jiný. 
Malým časopisům se může dařit tak dlouho, dokud mají jejich 
redaktoři nápady, těší se dobrému zdraví a nenachází se v tíživé 
finanční situaci. Většinou je však zapotřebí peněžní podpory. 
Tyto fondy může obstarat univerzita, knižní nakladatel nebo 
jakýkoliv literárně zaměřený mecenáš. V minulosti již také 
padly návrhy, aby malým časopisům pomáhala federální vláda, 
například skrze obdobu Projektu federálních divadelních věd. 
Logičtější by však bylo, kdyby federální vláda umožňovala 
autorům, jimž se v současné době daří (například díky prodeji 
knižních bestsellerů nebo smlouvám s Hollywoodem), aby 
mohli část svých vysokých daní z příjmu věnovat na podporu 
malých časopisů či podobných literárních a uměleckých 
projektů, a kdyby je v tomto snažení vláda podněcovala. Tímto 
způsobem by se alespoň utvořilo spojení mezi populární 
a vážnou literaturou. Malé časopisy každopádně neslouží 
svému účelu, pokud věčně jen krachují. Jejich stabilita 
a vytrvalost pravděpodobně závisí na každoročních dotacích 
nejméně stejnou měrou jako na všem ostatním.

Kontrola. Že malé časopisy většinou potřebují k přežití a růstu 
dotace, ještě neznamená, že mohou bezstarostně přijmout 
kontrolu ze strany kohokoliv jiného než svých vlastních 
redaktorů. S výjimkou vysokých škol nezaujme téměř žádná 
instituce roli finančního kmotra nějakého časopisu, aniž by si 
zároveň nevyhrazovala právo zasahovat do redakčního plánu 
a plnit časopis vlastními propagačními materiály. (Zde je 
významnou výjimkou Obecná rada pro americkou jednotu, jež 
poskytuje dotace časopisu Common Ground. Allen-Hoffman-
Ulrich ani neuvádí Common Ground mezi spřízněnými 
periodiky, ale osobně bych si dovolil tvrdit, že se i přesto jedná 
o prvotřídní malý časopis.) Intelektuálně sofistikovanější 
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vysoké školy malým časopisům zpravidla nabízejí určitou 
formu redakční svobody, avšak i tato podoba nezávislosti 
může být oslabena akademickou bázlivostí, nedostatečným 
přesvědčením či konvenční zdrženlivostí. Ať už tedy peníze 
přichází odkudkoliv, redaktoři musí být silní, odolní, musí 
vědět, co chtějí, a umět si za tím jít. Dva tři redaktoři jsou 
jistě lepší než jeden, ale již neplatí, že osm nebo deset je lepší 
než dva tři. Úspěch malých časopisů stojí a padá na jejich 
individuálním, nezávislém vyjádření, a aby redaktoři dosáhli 
tohoto cíle, musí být jak nezávislí, tak zodpovědní.

Obsah. Malý časopis nemůže zastávat funkci profesionálního 
deníku ani být orgánem profesionální společnosti, což ovšem 
neznamená, že si nemůže zachovávat standardy intelektuální 
a umělecké soudnosti. Traduje se, že malé časopisy musí 
sloužit příčinám společenské vzpoury. Toto moudro pochází 
ještě z dob, kdy byla svoboda v zásadě definována jako 
příležitost ‚upustit páru‘. Co se obsahu týče, malé časopisy 
zůstávají malými z toho důvodu, že jsou v nich publikované 
materiály marginální, nepopulární nebo zajímavé jen pro velmi 
úzkou skupinu čtenářů. Tyto texty mohou být díky neobvyklé 
formě či tématice obtížně čitelné. Myšlenky v nich obsažené 
mohou být společensky (čti ‚konvenčně‘) těžko přijatelné či 
pochopitelné, a nemusí se přitom nutně jednat o nedomyšlené 
nebo výhradně literární nápady. Jestliže tato definice plně 
neodpovídá malému časopisu z let dvacátých a třicátých, a to 
především v oblasti obsažených myšlenek, je třeba mít na 
paměti, že je zde řeč také o jeho současné podobě. […]

Jednou z vlastností anglicky psaných malých časopisů, o níž se 
téměř nemluví, je jejich zeměpisné rozšíření. Sto třicet devět 
z celkových 540 malých časopisů a 43 z 96 podružných periodik 
se vydává mimo území Spojených států. Valná většina těchto 
zahraničních a expatriovaných časopisů se vždy vydávala 
v Británii a v kontinentální Evropě, je ale přinejmenším 
zajímavé si povšimnout, že tři vycházely také v Mexiku, tři 
ve Španělsku, jedenáct v Austrálii, tři v Sovětském svazu 
(konkrétně v Moskvě) atd. Eric Bentley bystře poznamenal, že 
hnutí malých časopisů nikdy nebylo ani tak mezinárodní, jako 
spíše vykořeněné.

Proč jsou Američané (včetně velké spousty amerických 
intelektuálů) alergičtí na publikaci a šíření obecných 
nápadů? Protože se proti nim americká intelektuální tradice 
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vyhrazuje. To samé se dá říci také o současných trendech ve 
velkoprodukci, dělbě práce v nakladatelství a ve specializaci 
a fragmentaci myšlenek. Malé časopisy mohou tyto trendy 
tlumit či dokonce potírat. Pojetí malých časopisů čistě coby 
orgánů literární experimentace však rychle ustupuje. […] 
Osobně jsem toho názoru, že by malé časopisy měly otevřeně 
a s vervou podporovat svobodné vyjadřování.

Moudrost se nedá organizovat. Nedá se škatulkovat. Nedá se 
rozbít napadrť. Pokud by malé časopisy otevřely své stránky, 
které doposud plnily jen humanitními vědami a literaturou, 
politice, psychologii, ekonomice, dějinám či dokonce takovým 
intelektuálním problémům a jevům, jakými jsou válka nebo 
byrokracie, mohly by výrazně zvýšit svůj nynější příspěvek k této 
moudrosti. Samy o sobě by tak v zástupu ostatních způsobů 
komunikace poskytovaly ideovým tvůrcům pocit naplnění 
a příležitost vyjádřit, co si skutečně myslí. V malých časopisech 
by si autoři mohli vyslechnout užitečné rady, aniž by jim 
redaktoři či kdokoliv jiný jejich vizi semlel na prach, přivlastňoval 
si ji nebo do ní zasahoval natolik, až by se z ní vytratila veškerá 
individualita. Tato svoboda je, nebo by alespoň měla být, jednou 
ze základních zodpovědností malých časopisů.“ [ 2 ]

Mezitím: malé časopisy vstupují do obecného povědomí 
a literárního folklóru…

”Hemingway zůstává i nadále jedinou osobou, již Redakce viděla 
koupit si výtisk časopisu.“

– George Plimpton, spoluzakladatel a dlouholetý redaktor The Paris 
Review, vzpomíná na setkání s Hemingwayem v Paříži

”Redaktoři literárních časopisů by tohle tajemství rádi nechali 
zametené pod kobercem: Byla mezi nimi spousta spisovatelů, 
jimž nikde nechtěli vydávat jejich dílka.“

– Don Lee, někdejší redaktor časopisu Ploughshares

 [ 2 ] BIXLER, Paul. ”Little Magazine, What Now?“ The Antioch Review. Sv. 50, Č. 1/2, 
50th Anniversary Issue (Zima – jaro 1992). Str. 75-88. Dostupné z http://www.
jstor.org/stable/4612493. 
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”Dokonalým případem zbožštění amerického literárního 
časopisu budiž onen incident, kdy Americký poštovní úřad 
s rozhořčenou majestátností spálil tři výtisky časopisu The 
Little Review, jež mimo jiné obsahovaly výňatky z Joyceova 
Odyssea.“ 

– ”Malé časopisy“, Robie Macauley, Transition, č. 9 (čvn, 1963), 
str. 24–25.

”Historický rys literárních periodik je neměnný. Ani na okamžik 
ho nelze oddělit od jeho kontextu v kumulativních literárních 
kronikách. Na rozdíl od Shakespearových her, Keatsových ód, 
Wordsworthových básní či Joyceových románů se periodika 
nikdy nedokáží zcela přiblížit transcendentálnímu přesahu – 
ať už jediným výtiskem, celým svazkem nebo svou kompletní 
tvorbou.“

–Lewis P. Simpson, někdejší redaktor časopisu The Southern Review

”Časopisy jsou nejbohatším archeologickým nalezištěm americké 
představivosti.“

– J. D. McClatchy, tou dobou redaktor časopisu The Yale Review [ 3 ]

… jsou mezinárodní …

”Když v roce 1952 sestavil časopis Trace první výroční seznam 
malých časopisů vydávaných v Anglii, napočítal jich tehdy 
pouhých 182. Naproti tomu se podle jednoho odhadu z roku 
1987 vydávalo v USA kolem 5000 malých časopisů. Výbor 
poezie a vzácných knih na státní univerzitě v Buffalu z tohoto 
množství odebírá celých 1300 titulů a ve sbírce zaměřující se na 
období mezi rokem 1978 až do současnosti jich eviduje více než 
3600. Jelikož tento raketový nárůst počtu literárních časopisů 
začal v šedesátých letech a od té doby je zaštiťuje čím dál více 
univerzit, kdysi ostré hranice mezi akademickými čtvrtletníky 
a malými časopisy již téměř vymizely. Konkrétně začalo být 

 [ 3 ] Všechna ústní svědectví uvedená v této sekci pocházejí z článku Travise Ku-
rowskiho, viz: KUROWSKI, Travis. ”An Oral History of the Literary Magazine: 
1953-Present“. Mississippi Review. Sv. 36, č. 3, Literary Magazines (Podzim 
2008). Str. 212–217. Dostupné z http://www.jstor.org/stable/20132853. 
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nesmírně obtížné určit jeden časopis či skupinu časopisů, 
které by představovaly střed americké literární kultury. Tato 
kultura středu dávno pozbyla.“ [ 4 ]

… a postupně mění své zázemí i médium

”Nejvýznamnější posun zažily malé časopisy druhé poloviny 
dvacátého století ve chvíli, kdy se začaly univerzitami 
produkované žurnály a magazíny s institucionální podporou 
vyhrazovat proti nezávislým časopisům předválečného období, 
jejichž hnacím motorem byla literární hnutí. […]

Nyní, zdá se, nadešel ten pravý okamžik udělat si nový širší přehled. 
Příchod internetových platforem nejenom ve všech ohledech 
narušil stávající nakladatelský řád, onen pětatřicetiletý 
interval od vydání Anderson/Kinzieho antologie [ 5 ] se také 
jeví jako poměrně spojitá epocha. Nová kritika byla nahrazena 
nejrůznějšími teoriemi čtení, jež kladou mnohem větší důraz 
na gender a rasu čtenářů a na problémy globalizace, a po 
celé zemi stoupl počet studentů zapisujících se do programů 
tvůrčího psaní. Přes to všechno však malé časopisy přišly 
o většinu dotací z univerzitních rozpočtů, mnohdy dokonce 
ztratily financování kompletně, a spousta dalších nezávislých 
časopisů se sotva drží nad vodou. Zdá se tedy čím dál jasnější, 
že se období mezi lety 1980 a 2015 zapíše do dějin jako konec 
nadvlády tištěných periodik.“ [ 6 ]

”Experimentální nakladatelé, internetové deníky, podcasty či 
publikace vydávané na nosičích DVD činí z oblasti literárního 
nakladatelství zajímavý a vzrušující obor. Ani v nejmenším 
však nehrozí nebezpečí, že by tyto nové formáty někdy 
v budoucnu dokázaly formáty tradiční zcela nahradit. 
Ve zdravém literárním prostředí spolu dokáží myriády 

 [ 4 ] GOLDING, Alan. ”Little Magazines and Alternative Canons: The Example of 
Origin“. American Literary History. Sv. 2, č. 4 (Zima 1990). Str. 691–725. Dostup-
né z: http://www.jstor.org/stable/489925. 

 [ 5 ] Autor zde má na mysli monografii Elliotta Andersona a Mary Kinzie The Little 
Magazine in America: A Modern Documentary History. Yonkers, N.Y.: Pushcart, 
1978.

 [ 6 ] MORRIS, Ian a DIAZ, Joanne. ”Preface“. Little Magazines in Contemporary 
America. Chicago: University of Chicago Press, 2015. Str. viii. 
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forem starých a nových přístupů mírumilovně koexistovat 
a podporovat čtenáře, aby prozkoumávali co nejrozmanitější 
paletu médií, učili se s nimi zacházet a těšili se z nich. Opět 
jsem toho názoru, že noví i zkušení literární redaktoři musí 
v první řadě nalézt způsob, jak dát průchod svým vášním, ať už 
pomocí tradičních forem a formátů, experimentů s designem 
a obsahem, nových technologií nebo něčeho docela jiného.“ [ 7 ]

co zůstává

”Proč ‚malé časopisy‘? Nikdo si není příliš jistý, odkud se tento 
termín vzal (ačkoliv mnozí jako pravděpodobný zdroj uvádí 
časopis The Little Review [Malou revue, pozn. překl.]), a stejně 
tak se nedá snadno definovat, jaké vlastnosti musí časopis 
mít, aby do tohoto žánru spadal. Vydávaly se již velké a známé 
časopisy s titěrným nákladem a vedle nich i drobné listy, jež 
si kupovaly celé tisíce čtenářů. Většina ‚malých časopisů‘ 
však byla malá buď tím prvním, nebo druhým zmíněným 
způsobem, a obvykle oběma. Vždy pracovaly s téměř nulovými 
zdroji, nebraly ohledy na údajná tajemství ‚správného vedení 
podniku‘ a s výjimkou velmi úzkého okruhu čtenářů o ně 
nikdo nejevil zájem.

Přesto však odedávna měla většina z nich nebývale vysoké 
ambice a velmi silně vnímala důležitost své úlohy. Malé 
časopisy zpravidla měly pocit, že odhalují nevyřčené, 
podporují talentované spisovatele a propagují směry, jimž 
by se za jiných okolností nedostalo žádné pozornosti. Měly 
za to, že podporují vývoj literatury mnohem důvtipnějším 
a zásadnějším způsobem, než o jakém by se kdy snilo 
komerčním a ‚zavedeným‘ periodikům. V tomto směru by 
se snad dala vytvořit definice malého časopisu, již by bylo 
možné aplikovat téměř na celou skupinu. Malý časopis je 
takové periodikum, které existuje mimo obvyklé obchodní 
struktury produkce a distribuce časopisů, a dokonce se mu 
v tomto prostředí daří. Je nezávislé, idealistické, vedené 

 [ 7 ] STANLEY, Jodee. ”The Changing Shape of Literary Magazines; Or What the 
Hell Is ThisThing?“. Mississippi Review. Sv. 36, Č. 3, Literary Magazines (Podzim 
2008). Str. 66-68. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/20132822. 

MalÝ ČasoPis



59

2015

ochotníky a netiskne (respektive má pocit, že by tisknout 
nemělo) nic, co nechce. 

Této široké definici by jen za posledních sto let vyhovovaly doslova 
tisíce periodik. Většina z nich žila nesmyslným, jepičím 
životem, mylně přesvědčená o svých zásluhách a významu 
svého boje. Spousta z nich byla primárně založena za tím 
účelem, aby měli redaktoři a jejich nejlepší přátelé kde 
vydávat vlastní díla. Spousta také sloužila jako nástroj pomsty 
nespokojených skupinek spisovatelů a kritiků. Na poněkud 
vyšší úrovni existovalo mnoho časopisů, jež sice postrádaly 
důvtip a vkus, ale přesto prospěšně, byť krátce, přispívaly 
k soudobé literární mozaice. Sloužily tehdy svému účelu, avšak 
v dnešní době jsou jeden od druhého takřka nerozeznatelné. 
Jedná se o historická díla, na něž můžeme leda – nejlépe 
v dobrém – vzpomínat. Ještě výše narazíme na publikace jako 
například časopis Wyndhama Lewise Blast či surrealistický 
magazín Rogera Roughtona Contemporary Poetry and Prose, 
jež ovšem nevycházely dostatečně dlouho na to, aby nám 
dnes připomínaly cokoliv jiného než pouhé zajímavé příznaky 
doby.“ [ 8 ]

douška: ”Malé časopisy“ v Čechách 

Dějiny malých časopisů v českém prostředí jsou na jednu stranu 
podobně těkavé, na druhou stranu však silně ovlivněné 
historickými převraty, které několikrát narušily kontinuitu 
literárního pole, ale také paradoxně přispěly k jejímu 
zpřehlednění. I v Čechách přicházejí malé časopisy ke slovu 
zhruba ve stejné době jako ve Francii. Vedle už existujících 
časopisů, jako byly Lumír, Květy nebo Čas, vznikají v 90. 
letech 19. století orgány avantgard a tribuny tvůrců, mezi 
nimiž se nejvíce zapsaly Moderní revue a Nový život. Periodik 
vznikajících během prvních dvou dekád dvacátého století 
bylo hojné množství, názvy jako Nový kult, Anarchistická 
revue, Kmen, Proletkult, Reflekor či Var signalizují jejich 
časté anarchické zaměření a dávají nahlédnout do tehdejší 

 [ 8 ] HAMILTON, Ian Qc. The Little Magazines. A Study of Six Editors. London: 
Weidenfeld and Nicolson, 1976. Str. 5. 
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kulturní atmosféry a, dnes bychom mohli říct, svébytné 
marketingové řeči. 

Během nacistické okupace časopisy zanikají, mění politickou tvář 
a přecházejí do exilu či jsou zakládány a vydávány nelegálně. 
Stejná situace se ještě jednou opakuje po komunistickém 
převratu – časopisy jsou uměle pozastavovány, jiné znovu 
zakládány pod povědomými tituly v souladu se stranickou linií 
(Literární noviny, Host do domu). Souběžně existují ineditní 
projekty jako například sborník Obsah (který vzhledem k šíři 
přispěvatelské základny i rozsahu dosahujícího až 190 stran 
kategorii malého časopisu spíše překračoval).

Později, během takzvaného tání se poměry na čas uvolnily 
a mezi podstatnými časopisy 60. let se objevují Plamen, 
Tvář, Orientace či Sešity pro mladou literaturu, z nichž 
poslední se vyznačovaly častými tematickými čísly. Dopad 
následného procesu normalizace a ”konsolidace“ Jiří 
Poláček charakterizuje takto: ”Vedle mnoha zakázaných či 
zlikvidovaných knih se jeho obětí staly též časopisy: v seznamu 
nežádoucích a veřejně nedostupných periodik se ocitlo 285 
titulů, literární časopisy byly vesměs zastaveny“. Mimo 
osekaný literární trh se literatura spíše než na stránky malých 
časopisů ”uchylovala do periodik jiného zaměření“.

Teprve v druhé polovině osmdesátých let se scéna svou 
rozrůzněností a pestrostí začíná přibližovat prostředí, jehož 
jsou malé časopisy přirozeným plodem. V roce 1985 přichází 
jako jedna z nejvýraznějších na scénu Revolver Revue a nadále 
vycházejí exilová periodika: například Proměny, Svědectví 
či Škvoreckých Telegram. Tento trend naplno propuká po 
převratu, kdy se objevují časopisy, jež známe dnes: Tvar, Host, 
Souvislosti, Analogon atd. K malým časopisům bychom k nim 
zde mohli přiřadit Weles, Psí víno, H_aluzi, Dobrou adresu, Lógr 
a další. 

Obecně lze říci, že přímo úměrně k nevelké české scéně 
u nás nacházíme malých časopisů spíše nemnoho. Ve 
snadno periodizovatelné historii, kde v ostrém kontrastu 
k anglofonní scéně byla sedmdesátá léta poznamenaná 
spíše institucionálním potíráním nezávislých časopisů než 
jejich družením se k akademické půdě, i tak zůstává hranice 
mezi malými časopisy a ostatními periodiky proměnlivá, 
prostupná a nestálá často i v rámci vývoje jednoho titulu. Dnes 
dosavadní roli malých časopisů také přebírají a suplují mnohé 
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literární pořady, přílohy a seriály na internetu, které krom své 
okamžité dostupnosti mají i výhodu nízké nákladnosti. Dá se 
říci, že o to více se malé časopisy sbližují se žánrem autorské 
knihy, stoupá důležitost jejich designu a grafické prezentace 
a obloukem se tak přiklánějí k poznámce Toda Lippa: ”Časopis 
je objekt zaplněný objekty.“ [ 9 ] Termín ”malý časopis“, zavedený 
v anglofonním světě a sporadicky se objevující v německém 
a skandinávském kontextu, tak v regionu střední Evropy, kde 
je vlastně spíše nepoužívaný, možná nabízí šanci k sebeurčení 
právě takto předefinovanému periodiku. [ 10 ]

Z anglických zdrojů vybrala a závěrečnou sekci sepsala Olga Pek. 
Z angličtiny přeložil David Koranda. 

 [ 9 ] KUROWSKI, Travis. ”An Oral History of the Literary Magazine: 1953-Present“. 
Mississippi Review. Sv. 36, č. 3, Literary Magazines (Podzim 2008). Str. 217. 
Dostupné z http://www.jstor.org/stable/20132853.

 [ 10 ] Více k historii literárních časopisů v Čechách viz: POLÁČEK, Jiří. ”Literární 
časopisy“. Průhledy do české literatury 20. století. Ed. POLÁČEK, Jiří a kol. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2000. Str. 249–274. Dále pak sekce ”Časopi-
sy a revue“ In: ZIZLER, Jiří. ”Otevřená dekáda“. V souřadnicích volnosti . Česká 
literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. HRUŠKA, Petr et 
al. Praha: Academia 2008. Str. 29–33. Rovněž doporučujeme pozornosti slovník 
periodik Bohumila Dokoupila, viz: DOKOUPIL, Bohumil, ed. Slovník českých 
literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000. 
Brno: Host 2002.
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ANKeTA –
MALé LiTeRáRNí
ČASoPiSy

Jak se u nás žije malým literárním časopisům? S čím se potýkají a co nás 
na nich baví? V čem jsou specif ické a nenahraditelné? Na podobné 
otázky měla odpovědět následující řetězová (štafetová) anketa. 

jana sieberová
Vím, že v H_aluzi pracuješ už roky, z čehož soudím, že pro Tebe 

má instituce malého, nekomerčního časopisu zabývajícího se 
literaturou svůj smysl. Zajímalo by mě ale, v čem konkrétně 
vidíš specif ičnost těchto časopisů, případně lépe – jsou pro Tebe 
v něčem nezastupitelné? 

tomáš Čada
Začnu odpověď banalitou, která vlastně banální není: 
* Dělám to proto, že mne to baví. 
* Dělám to i proto, že v počínání vidím smysl, za těch sedm let se 

– nejen, ale i – díky H_aluzi na – nejen, ale i – literární scéně 
objevila řada zajímavých autorů/autorek. 

* Dělám to i proto, že v práci na podobném médiu je obrovská míra 
svobody. H_aluze není vázána normostranami, grafickým 
mustrem, ideologickým mustrem... H_aluze je vázaná tím, co 
si dovolíme dovolit. Co ještě nepovažujeme za poťapané. Co 
zkusíme ozkoušet. A naštěstí se to neomezuje jen na stránky 
časopisu. 

* Dělám to i proto, že mi za to počínání občas někdo poděkuje. A to 
i pěkně. 

* Dělám to i proto, že jsem díky tomuto počínání našel spoustu 
zajímavých lidí. Jmenovitě (první dvě jmenované v časové 
souslednosti) nejlepší kamarádku, ženu (pak i dvě děti), 
řadu přátel a kamarádů, pár lidí, s kterými jsem poměřil ega, 
pár, s kterými svaly, pár naprostých idiotů, bez kterých by to 
nebylo ono. 

* A dělám to i proto, že mne baví literatura. 
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Specifičnost literárních (a nejen literárních) časopisů je třeba 
v tom, že ty dobré jsou specifické mezi sebou navzájem, 
i když literární (a nejen literární) scéna v ČR je dost pidi. 
Specifičnost, která dle mého by mohla těmto časopisům 
přinést o něco zásadnější význam, je v tom, že velká média jsou 
už nejen v držení velkých peněz, ale i konkrétních mocenských, 
lobbistických a kdovíjakých zájmů, a tak se malým médiím 
naskýtá velká příležitost být těmi, co jdou jinudy. 

Jak těžké je se rozloučit s literárním časopisem? Co Ti ve chvíli, kdy ses 
to rozhodla zabalit, běželo hlavou?

kateřina tošková
Je to těžké, zvlášť když byl člověk u toho, jak časopis rostl, vypiplal 

ho z xeroxu do ofsetu, z wordu do indizajnu, z laické představy 
o estetice do krásy, z fóra pro přátele do koncepční platformy. 
A tato hrdost na něj, to byl pravý okamžik pro odchod, neb 
spokojenost se sebou vede ke stagnaci. Znovu tímto děkuju 
všem, kteří u toho byli a přispěli či přispívali.

Co tě jako nováčka při přípravě prvního čísla časopisu zaskočilo, 
překvapilo, cos fakt nečekal a na co nebyl ani trochu připraven? 
(A jaks to vyřešil?)

Martin Vlček
Každodenní neustávající lopota ve vztahu ke grafice, obsahu, 

financování, distribuci a s tím spojená očekávání naší redakce, 
že já v roli vedoucího vyřeším téměř vše. Má snaha posunout 
to do jiné, tedy únosnější roviny, ve výsledku znamenala pouze 
vytvoření dalších požadavků na sebe sama! Ostatní členové 
však své nasazení vnímají zřejmě obdobně jako já! Řešíme to 
ještě větším nasazením a další prací celé redakce!

Michale, chci se Tě zeptat: Jak vidíš stav české literatury po redakční 
stránce? Vyžaduje dnešní čtenář kvalitně redigované články 
a knihy, nebo mu to je jedno?
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Michal škabal
Jsem poněkud skeptický: většinovému čtenáři obcujícímu 

s mainstreamovou makulaturou je to víceméně jedno, vezme 
zavděk tím, co se mu předhodí. Četba mu ostatně slouží 
k ukrácení dlouhé chvíle, ne k přemítání nad kvalitou textu. 
Mimoto lze leckteré redaktorské opomenutí svést na poetický 
a osobitý jazyk autorův, hůře už to jde se zjevných hrubek 
a překlepů, jež čtenáře spíše vyburcují z letargie – nechtějme 
však po něm, aby po hrabalovsku vstal z postele a běžel 
redaktorovi naplácat držku. 

Mám-li ale tvou otázku vztáhnout k tématu tohoto řetězového 
rozhovoru, tj. k malým časopisům, věřím, že jejich čtenářstvo 
je z jiného těsta, byť už jen tím, že má lepší představu 
o redakčních peripetiích a rozlišuje ne-li tiret od pomlčky, pak 
alespoň redaktora od korektora. Takoví čtenáři vyžadují – a to 
zcela po právu – články nejen původní a obsahově stimulující, 
ale rovněž poctivě zredigované, a také je jsou schopni 
ocenit. Nespokojí se s mlácením prázdné slámy, s nahonem 
seštrykovanými polotovary ani s jazykovými amarouny, čímž 
redaktorům brání v tom, aby mentálně zakrněli nebo svou 
práci začali f linkat. 

Jistě i vy ve staronové Pandoře takové náročné čtenáře máte 
a budete si je hýčkat, jsou totiž požehnáním pro každé literární 
periodikum.

Olgo, všiml jsem si v posledních pár letech nemalé f luktuace na místě 
šéfredaktora menších literárních periodik (Psí víno, Plav, 
H_aluze). Čemu to přisuzujete? Je tendence k „únavě materiálu“ 
silnější než ve větších časopisech, kde je tato funkce placená?

olga Pek
To je dobrý postřeh, sama jsem tuhle f luktuaci podprahově 

zaregistrovala, ale nenapadlo mě se nad ní zamýšlet. Tendence 
k únavě rozhodně silnější je, to, že si malé časopisy nemohou 
plat pro šéfredaktora ani redakci dovolit, k tomu přispívá 
nemalou měrou, ale není to asi jediný důvod. Ve velkém 
časopisu má šéfredaktor jištění nejen v podobě platu, ale 
i samotné instituce, její velikosti, zaběhanosti, celkového 
rozpočtu. Malý časopis je naproti tomu spíš taková bojůvka. 
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Ideální šéfredaktor by měl být zdrojem nasazení, nadšení, 
ale také mít literární a kulturní přehled, tvořivé uvažování, 
společenskou kompetenci, spolehlivost, manažerské a účetní 
dovednosti, organizační talent. Musí být připravený se 
exponovat a ještě líp v tom nacházet zalíbení. Být nositelem 
něčeho nového v literatuře. Z toho plyne tlak, ale i příležitost.

 Myslím, že malé časopisy jsou z podstaty taková přechodová komora 
– dávají šanci tomu, kdo něco z uvedeného má, a když se daný 
člověk osvědčí a zatouží po stabilitě, může se nechat vtáhnout 
do ”vyšších“ kulturních pater. I proto na zmíněných postech 
stáli lidé okolo třicítky, tedy v životním zlomu po vysoké škole, 
před zaměstnáním od devíti do pěti, rodinou. Úplně malé 
časopisy, bez tradice a pevného postavení, by takovou f luktuaci 
možná ani nepřežily. Ale jinak ano, vzhledem ke kvalitě práce 
a vlastně nepostradatelnosti toho, co menší časopisy dělají, 
by bylo skvělé, kdyby redaktoři mohli být placeni (a to vůbec 
nemluvím o plném úvazku), kdyby mohli pracovat s chutí 
víceméně nezkalenou únavou a stresem. 

Michale, s Dobrou adresou neohroženě brázdíte vody, které pro většinu 
ostatních malých časopisů představují spíš hrozbu: publikace 
pouze v elektronické podobě. Ukazuje se vaše snažení spíš jako 
efemerní nebo trvalé? Jsi s kvalitou příspěvků a s reakcemi na 
časopis spokojený? Co je pro tebe hlavním hnacím motorem?

Michal šanda
Dobrá adresa, s podtitulem Kulturně společenská časopis na 

internetu, vznikla v roce 1999, tedy v časech, kdy lidé ještě 
žili své životy v reálném světě. Byla to jasnozřivá záležitost, 
protože jsme se už definitivně přesunuli do světa virtuálního. 
Stačí se rozhlédnout kolem sebe třeba ráno v autobuse: skoro 
každý brousí palcem po displeji smartphonu nebo tabletu. 
Počet unikátních přístupů se měsíc co měsíc pohybuje 
kolem čtyř tisíc, z tohoto pohledu by měla být pro básníky 
a spisovatele Dobrá adresa atraktivnější než klasický časopis 
s mnohem menším nákladem. Publikoval skoro každý, kdo se 
v Čechách literaturou zaobírá. Zavedení autoři jako Wernisch 
nebo Hakl, spousta dnes známých jmen v Dobré adrese 
časopisecky debutovala, jenomže literáti jsou divní fťáci. 
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Staromilsky nepřestávají tíhnout k papíru. Zkusit si internet, 
to určitě ano, udělat si zářez, ale v podstatě chtějí mít něco 
hmatatelného v ruce, založit si to do knihovny. Obdobně to 
platí o převládající nechuti vydávat knihy pouze jako e-booky 
bez souběžné tištěné verze. Autoři tedy Dobrou adresou jaksi 
proplouvají. Má to podstatnou výhodu, že se nevytvoří do sebe 
zacyklený okruh stálých přispěvatelů. Je to pestré, v každém 
čísle je někdo nový. Na druhou stranu tolik světoborných textů 
měsíc co měsíc nevznikne, pročež kvalita je kolísavá. To ale 
platí obecně pro všechny časopisy. Mne na Dobré adrese baví, 
že je díky umístění na internetu nafukovací. Pokud se sejde 
dobrých textů a obrázků víc, můžeme je zařadit všechny. Občas 
se přehoupneme i přes 120 stran. Což je zároveň odpověď na 
tvoji otázku, co je pro mne hnacím motorem: můžu svobodně 
publikovat, co chci, bez nekonečného čekání na uveřejnění. 
Mám rád, když jsou věci aktuální, na nesmrtelnost nevěřím, 
natož na tu literární.

anketa – MalÉ literární ČasoPisy
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Pohled doVnitř úst
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MiRoSLAV PeCh

Z cyklu Veget na ch1

***

Budova CH1
Druhý patro
Pokoj 213

Nad hlavou se mi 
houpe ½ l infúze

Snad jsi toho
jídla moc
nekoupila
Dneska domů 
nepřijdu

***

Večer se mě ptají
jestli chci čípek
proti bolesti

Odmítám

V opačným případě
bych měl strach
že mě někdo
uslyší
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***

Přeješ si
abych už šel domů
ještě mě nepustí
ještě ne

Vyprávíš
jak ti kočky 
málem snědly
hruškovej koláč

Já piju 
nemocniční bujón
Voní
jak grilovaný kuře

***

Sestřička si myslí
že ještě studuju
Proč bych měl
jinak u sebe
tolik knížek

Jenže já už nestuduju
Já už jsem ženatej 

***

Vždycky mi přišlo
že Mick Jagger šišlá
Ale pak jsem se dočet
že se tomu říká cockney
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MiroslaV Pech

Ani já neráčkuju
říká se tomu
francouzština

Chápavej úsměv
nemocniční sestry
když mi mění 
prostěradlo
zmáčený 
potem

***

Čtyři dny bez jídla
Přesto se každej
den ptají:
Co stolice
byla?

***

Cítím se méněcenej
Mý dva kolegové
už jsou po operaci

Jen já tu furt vegetim
na antibiotikách

***

Zdálo se mi
že s manželkou
souložíme
Probudil jsem se
a měl erekci
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Stařík na vedlejším lůžku 
zas bažanta

***

Nejsem si až tak vědom
hranic mezi náma

Je to budova CH1?
Moje tlustý střevo?

Mimochodem
je tu i psychiatrie

***

Příští knížka 
bude mnohem lepší
než ty předchozí 

Hlavně už nechci
psát o nemocnici

Cizí návštěvy se pokaždý kouknou
na mou napíchlou žílu 

Příští žíla
bude mnohem lepší
než ty předchozí

Hlavně už nechci
psát o knížkách
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***

Když tu ležel
před půl rokem
měl za souseda
bezdomovce
Pořád škemral
ať si ho vezme
domů

Stařík s bažantem
je po infarktu
Teď se zotavuje
po operaci nohy

Zítra jde domů
Beze mě

***

V dodávce se rozteklo
71 imigrantů

Kroutili jsme nad tím hlavou
Já a stařík s bažantem

Když zrovna neleží ve špitále
bydlí v Hradci U Trojice

Já tam nedávno koupil kolo

Stařík už na kole nejezdí
má Fiata
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***

Po pěti dnech
infúzí a bujónů
konečně
pevná strava

Dva rohlíky
Mazurský taveňák
Budulínkova pařížanka
Ovocná přesnídávka

Tu si schovám na večer
za odměnu
že jsem ani jednou nekřičel

***

Návrat domů
Výměna postelí
Tvá přítomnost
Kolo je furt ve sklepě
a kočky už čekaj
u dveří

Za rohem 
budova CH1
coby další
z jistot

MiroslaV Pech
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AgNeS geRNeR

štěkot
Přeložil Jonáš Thál

Upocená záda, do stojanu na kola
já a tašky z konzumu, v košíku
ručník i
těla na cáry by se měla pravidelně mýt

Jak
se postavíme k bídě, jít
si zaplavat každé ráno před snídaní, je to
přiměřený postup?

Každý den se naoko utopit čistí hlavu,
chlad přináší očistu a
svým způsobem i odpuštění

Němota
Pouzdro z bavlny, skla a dalších
zvukotěsných věcí
Uvnitř mé hlavy, mlčení
Ohnu záda proti nebi,
ty se mi rozkročmo položíš na břicho
Tělo tak pevné,
tak silné a poddajné

Kam vede
nedostatek opojení, a je smrtelný?

(…)

Bereš si své tělo zpět
činíš si na něj nárok
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aGnes Gerner

Co je potřeba pro výrobu bytosti?
Různé orgány a údy,
nějaký ten kožich, kostra

Beru vše jako samozřejmost,
jako by mi vše bylo dáno darem
toho rána když jsme požádali
neochotného řidiče taxíku
aby jel pořád dál

Jako kdyby nám vždy náležel jen prostor
co se nikdy nezastaví

(…)

Uháníme napříč stěnou, napodobujíce
pavouka, dvě do sebe srostlé
jednotky
Kdybychom zahlédli 
jak pavučinová vlákna vytékají ze
snovacích bradavek, o kolik těžší by bylo
smést pavučiny, kdybychom zahlédli
jak se čelisti zaseknou do kořisti, vstříknou
jed a vysají živiny

Zalézt zpátky do kokonu, 
nenarodit se, nechat si odpustit
co se již stalo

(…)

Jdeme domů za
ohňostrojů co zbarvují nebe,
a psům zvyšují puls
Masem a kostmi prochází bolest

Opilost dlouhá a široká
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náhle padla na město jako sněhová závěj
Uprostřed mostu bliká opuštěné auto

Bolest začíná v žaludku, rozpíná se
jako harmonika, 
hlasitě naříká

Půda pod nohama
je kluzká a zrádná
Konečně doma, důkladně se myju

Civilizace bojovala
zbytečně:
Pořád jsem jen 
uzlík orgánů a nervů,
co kopou jako
elektrické vedení pnoucí se
vysoko napříč poli, druhý den ráno
mocný déšť

Úžasná funkčnost 
těla
kvůli níž je esteticky odpudivé

Krátké, šlachovité údy,
uši, nos
Slyším vše, žádný pach mi neujde
Dokážu nadzvednout dům

Měří mi objem tuku,
hustotu kostí
Že špatně vidím je odměnou

Prchám před ohněm, na oblečení
není čas

Zásadní prvek mé obrany
ze mě byl stažen: kožich sedřen,
sádlo stráveno
Kůži lze probodnout lehce
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Přešlapuju na místě, 
startuji motor,
Teplo dokáže i na dálku
roztáhnout cévy

Jednoho dne dopadne
má hlava na zem, okysličený mozek
zapálí města

Hladovím na elektřině:
zuby koušou do prázdna, loví
vibrace
Drtí to co zůstalo potlačeno
mezi čelistmi a pouští to
na svobodu

Napůl člověk, napůl
myš: hlodání mám v krvi

Chtělo se mi zabydlet se v tvém těle,
odstěhovat se ze sebe,
nastěhovat se pod tvou kůži, jež je hladká
jak vnitřek mé hlavy

Všechnu špínu ze mě smyli, vzpomínky jsou stíny
V metru cestou domů
mě napadá, že to zvládnu i tak
Svět je temný, tu a tam se zatřpytí lampa,
bude pokračovat
pořád stejně
Nejsem rozhodujícím faktorem

Tiká to stále blíž
Putujeme prostory,
držíme se za ruce
Pokryté zaschlým bahnem 
vypadají jako sloní kůže, tisíce
a tisíce tmavě šedých vrásek

Tělo si kreslí vlastní mapu
abychom našli cestu domů

aGnes Gerner
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MoZek a Mícha
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Ryje hlouběji, bere 
ohled jen když je třeba

Děláme, co musíme abychom 
se neztratili

Jde to rychleji, lok po loku roztávám

V hlavě se třepetá motýl
Lehké, sporadické údery křídel
jako chvění v jejím břiše
osm měsíců před mým narozením

Živá bytost, uchována v bezpečí

Narodí se to, ať chceme
nebo ne 
Mazem zalepené oči budou
mrkat do světla,

vyžadovat život, který vyváží smrt

aGnes Gerner
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BáSeň JAKo PAST

suverénní debut terezy bínové

Tereza Bínová: Souborná zkouška. Dobrý důvod, 2014

Knížky básnických debutantů bývají čteny optikou přehnaného 
očekávání, jehož výsledkem bývá zpravidla více či méně 
shovívavá a sympatizující kritická skepse, nebo naopak bez 
očekávání, kdy výsledkem bývá potvrzení skepse již stávající. 
Zpravidla se více či méně cudně zamlčí, do jaké míry je 
autorčina či autorova optika a estetika konvenční, klišovitá 
a poeticky stádní a raději se povzbudivě poukáže na možné 
silné stránky autorského přístupu v budoucnosti. Důvod 
shovívavosti k debutům je přeci jen ”to mládí“ a autorka či 
autor se ”ještě vypíšou“. Kritičkám a kritikům toto slušné 
chování nelze vyčítat. Průměrní autoři a jejich průměrné 
debuty navázané na prostřední estetiku založenou nejčastěji 
na lyrickém prožívání (a nikoli už tolik na kompetenci 
k dobrému lyrickému či básnickému textu), jsou důležitá 
masa průměrného materiálu, ze kterého průměrný literární 
provoz vedle dalšího průměrně přežívá. A přežívá do té 
doby, než se objeví něco, co se vymyká – pak kritika i provoz 
zpozorní a ožije. Symptomem takového ožití je jev zvaný 
šuškanda. Šuškanda je výrazem údivu a snahy o opatrný 
úsudek. Olomoucká autorka Tereza Bínová vydala v domácím 
nakladatelství Dobrý důvod v loňském roce svou prvotinu 
nazvanou Souborná zkouška. A je řada důvodů, proč nahlas říct, 
že to je debut suverénní. Ostatně, už se to šušká... 

Říct o nějaké knížce, že jde o výjimečnou prvotinu, je silné 
tvrzení, které si žádá zdůvodnění. Suverenita debutu Terezy 
Bínové spočívá v tom, jak přesvědčivě a s kolika různými 
figurami je autorka schopna pracovat (už v tomto hledu 
potvrzuje nebývalou literární kompetenci, k níž se většina 
začínajících autorů dopracovává zpravidla velmi pozvolna) 
a z kolika různých tradic a estetik je její práce schopna čerpat 
a navazovat na ně. 

Souborná zkouška čítá pouhých třicet jedna textů, které mají 
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nejméně jeden a nejvíce čtyři verše. Už tento holý fakt je 
sympatický, protože faktor občasné debutantské grafomanie 
je zřetelně roven nule. V úvodu knížky samotné autorka na 
české poměry spíše nezvykle odhaluje velmi ostře vymezenou 
metodu vzniku samotných textů: 

”Básně byly složeny ze studijních materiálů na soubornou zkoušku 
z psychologie na filozofické fakultě podle následujících 
pravidel:

 • jednu báseň tvoří vždy slova z jedné kapitoly původního textu
 • při řazení slov je možné v kapitole přeskakovat dopředu, ale 

není možné se vracet
 • tvary slov v básni odpovídají tvarům slov v původním textu
 • číslo básně odpovídá pořadí kapitoly v původním textu.“

Už tento signál prozrazuje, že autorka, ať už vědomě nebo 
nevědomě a především pro samu hru s obsahem, významem 
a formou, navazuje na dlouhou tradici tzv. ”writing under 
constraint“ (volně přeloženo ”psaní s omezením“) [ 1 ]. Vychází 
tedy z linie toho psaní a myšlení literaturou, které má 
historickou souvztažnost s pojetím literatury jako formální 
výzvy a staví se mimo romantická paradigmata autenticity, 
originality a kategorie subjektivního autorského prožitku 
coby interpretační optiky. Při úvahách o návaznosti bychom 
tak mohli přemýšlet spíš nad technikami figurativních 
básní baroka, mezinárodními avantgardami či obecně texty 
z oblasti experimentální poezie včetně současných tištěných 
i digitálních experimentalismů. Jedním ze společných 
jmenovatelů je totiž přístup k literárnímu artefaktu jako 
významotvorné jazykové hře. 

Tím, že Bínová přebírá strukturu jiné knihy (v tomto případě 
oborových skript) a výběrově i její slovník, využívá principů 
apropriace, tedy jedné z literárních technik, které jsou možná 
i hlavní strategií soudobého konceptuálního či nekreativního 
psaní. Ani tento princip není ničím novým, v oblasti poezie 
pro něj z dřívějších období existují označení poème trouvé 

 [ 1 ] Srov. Anastasia SALTER, ”Writing under Constraint“, Marie-Laure Ryan et al., 
John Hopkins Guide to digital media, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
2014, 533–536. 
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nebo ready-made. Výraz a dikce, které patří do jedné oblasti 
(psychologie), se přesazují do oblasti jiné (umění). Apropriační 
princip se odhaluje ve své jednoduchosti, čteme-li báseň jako 
například: 

74
oblast šedi
neumožnila temperamentu pokračovat

Současná psaná poezie stejně nemá snad s výjimkou veršového 
předělu (a už v tuhle chvíli musím odhlédnout od básní 
v próze) žádné vlastní specifické rysy – nemá žádné 
fundamentálně básnické výrazivo, strukturu či formu, témata 
ani motivy (protože ve chvíli, kdy se ustaví, tak paradoxně 
díky romantickému nároku nepřetržité umělecké inovace, 
který je obsažen v genetice soudobého umění, ustálené 
prostředky účinku velmi rychle přecházejí do oblasti klišé 
a stávají se z nich inflační výrazové prostředky). Pokud bychom 
s esenciálně poetickým výrazem počítali a očekávali ho, 
myslíme o poezii v historických kategoriích. Tím, že je poezie 
dnes stejně jako jakýkoli jiný umělecký druh ustavena jako 
virtuální (neesencialistická) kategorie na základě nepsané 
smlouvy o jejích spíše institucionálních hranicích, může, 
pokud tyto hranice nerespektujeme, absorbovat cokoliv, aniž 
by ztrácela svou identitu. Existuje tak ”v rozšířeném poli“ 
(teoretička umění Rosalind Krauss toto sousloví používá 
ve svých úvahách o proměnách sochařství v sedmdesátých 
letech [ 2 ]), v němž svoji identitu rozšiřuje, potvrzuje a zároveň 
komplikuje. Umělecká práce už není specifický způsob tvorby 
nebo dokonce artikulace prožitku, ale především způsob 
recepce. Produkce umění je pak přizpůsobení se takové 
recepci, jejímu rámci a práce s ní. 

Protože poezie spadá do oblasti umění, tedy do zóny, v níž se 
ustavují symboly, tak cokoliv, co jako umění vnímáme, 
čteme a uchopujeme v nějakém symbolickém řádu. Jedním 
z důsledků je, že doslovný význam je doslovný a zároveň 
přenesený, denotát i symbol. Právě tak vytváří umění svoje, 

 [ 2 ] Rosalind Krauss, ” Sculpture in The Expanded Field“, The Originality of the 
Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge: The Mitt Press, 1986, 
276–291. 
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respektive naše imaginární světy. Proto, jak poukázal 
filozof Nelson Goodman, se vlastně nemůžeme ptát co je 
umění, nýbrž kdy je umění (rozuměj za jakých podmínek): 
”Kopání a zasypávání jámy naplňuje funkce uměleckého 
díla, pokud je naše pozornost na tuto činnost zaměřena jako 
na exemplifikující symbol a na druhé straně může třeba 
Rembrandtův obraz přestat fungovat jako umělecké dílo, je-li 
použit na zakrytí rozbitého okna nebo jako obal.“ [ 3 ] A právě 
apropriace je nejjednodušší a zároveň nejpřesnější způsob, 
jak něco – ať už slovo nebo objekt – do symbolického řádu 
v layoutu umění (knihy, galerie, divadelní scény) přenést. 

Navzdory ostentativní metodičnosti je postup, který Tereza 
Bínová zvolila, mnohem víc tvůrčí než netvůrčí. Vtip spočívá 
v tom, že nikoli metoda sama, ale způsob, jakým jí využívá, je 
objevný, ve výrazu velmi plastický a překvapivý – její metoda 
je především produktivním omezením, které víc dává, než 
ubírá. V tom je patrná příbuznost například s výjimečnou 
slovenskou básnířkou a vizuální umělkyní Nórou Ružičkovou. 
Přestože pro valnou část dnešního poetického publika je 
konceptuální východisko něčím děsivým a synonymním pro 
suché, nezáživné replikování uvnitř verbálního stroje, Bínová 
ukazuje, že tomu může být přesně naopak. Zvolená metoda 
jí totiž otevírá možnost k velmi širokému výběru literárních 
prostředků a její texty tak obstojí před tradičním close reading 
a jeho kritériem hloubkové ”interpretovatelnosti“, jímž doposud 
poměřujeme kvalitu básnického díla v singularitě jednotlivých 
básní. 

Těžko se mi podaří pojmenovat všechny aspekty sbírky v jejich 
rozmanitosti, zkusím se výběrově zaměřit alespoň na některé 
základní kategorie literární práce, tedy nakládání právě 
se ”symbolickým řádem“ v textu a potažmo skutečností. 
I normativní jazyk psychologických skript totiž nabízí 
k uchopení obrazy, jimiž chtě nechtě (tedy z povahy jazyka jako 
takového) disponuje. 

Obraznost v Souborné zkoušce se rozprostírá na škále od 
imagistické práce s obrazem až po surrealistickou obrazovou 
kombinatoriku: 

 [ 3 ] Nelson Goodman, Způsoby světatvorby, Bratislava: Archa, 1996, 79. 

kritika – jasnÝ roZMěr krUtosti
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81 
kos krutý
nelidský
milující neobvyklé

136 
reakce na odpíranou něžnost
zlý prs
prs v ústech

203
nahého těla
ze tmy zvuk

První báseň (81) vybízí k úvaze, jestli se nejedná o vědomý odkaz 
ke kanonickému imagistickému textu Wallace Stevense 
”Třináct pohledů na kosa“. Formou, výrazem i atmosférou 
obrazu by mohlo jít bezmála o pokus vytvořit pohled čtrnáctý. 
Na malé ploše textu se plně rozehrávají dva kontrasty: 
protiklad přívětivého ptačího motivu a jeho nečekaně 
animózní vlastnosti (krutosti). Personifikaci zhušťuje ironický 
podtón dalšího protikladu – to, co je kruté a nelidské, lidsky 
a patologicky ”miluje“. V těch několika slovech vyvstává obraz 
jakési maniakální ptačí mysli, něčeho, co jsme nevěděli, 
že by vůbec mohlo existovat a v textu to vzniká ve strohé 
a přesvědčivé komplexitě. Klasický básnický symbol, který se 
přímo nabízí k intertextovému čtení, tak vykresluje autorka 
v nečekaném světle. 

V básni s pořadovým číslem 136 využívá velmi podobné hry 
s kontrasty, tentokrát si ovšem pohrává s motivem ženské 
erotičnosti jako nástroje expanze a útoku. Triáda něžnost – zlý 
prs – expanze motivu v ústech (srovnej orální stádium vývoje 
u Freuda) rozehrává v rozporuplných okolnostech nečekanou 
hru s dalším obecným symbolem, který zde rozhodně nemá 
biblické konotace ”dvou koloušků, dvojčátek gazelích, která se 
v liliích pasou“ (Píseň písní 4, 5). Rozvíjí motiv prsu v existující, 
byť spíše nereflektované kulturní linii ”ženská sexualita jako 
symbolická zbraň“, kterou bychom mohli stopovat v takových 
kanonizovaných artefaktech, jako jsou staroislandská Sága 
o Eiríkovi Rudém (kde statečná Freydís při obraně před 
skerlingy/indiány ”obnažila prsy a začala do nich bít holým 
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mečem [...] toho se lekli a dali se na útěk.“ [ 4 ]], Delacroixův 
revoluční obraz Svoboda vede lid na barikády nebo třeba 
v politicko-uměleckých akcích skupiny Femen či Pussy Riot. 

Konečně třetí citovaná báseň s číslem 203 staví také na kontrastu, 
ovšem ne už na tak zřetelné symbolické disonanci. Protiklad 
svítivého těla a tmy zůstává na čistě piktoriální rovině. Nahota 
přirozeně provokuje a tím přitahuje pohled, dalo by se dokonce 
říct, že motiv sám má ”vysokou světelnost“. Bínová ale tento 
fakt rozvíjí ještě na vyšší úrovni: dodává už vykontrastované 
nahotě auditivní složku (zvuk). A opět tak v několika slovech 
rozehrává velkou hru – nejenom zmnožuje počitky, ale násobí 
je: ve tmě jde tápající intuitivně za světlem, a pokud žádné 
není, pak za zvukem. Tělo oproštěné od všeho, co ho zakrývá, 
je jediným orientačním bodem v temném mikrouniverzu 
celého textu. A protože nahota v temnotě konotuje zároveň 
něco fundamentálně křehkého a zranitelného, celý obraz 
a symbolické tělo v něm působí neklid – naznačuje stejnou 
měrou možná blížící se moment slasti a intimity (čtenář se 
v mentálním obraze, který text vyvolává, nahému tělu přibližuje) 
a možná vykresluje plíživou existenciální krizi a totální osamění 
(v mentálním světě, který text vyvolává, je tělo jen opuštěným 
a zranitelným objektem, který je pozorován z dálky). 

Každá jednotlivá báseň v debutu Terezy Bínové se otevírá několika 
nebanálním interpretacím, které čtenáře zanechávají na 
pochybách. Zároveň dráždí jeho představivost, intelekt 
a provokují kulturní i čtenářské kompetence. Nadto autorka 
skvěle ovládá dynamiku malého veršového útvaru (zdá se, že 
je poučená estetikou fragmentu) a dokáže využít vertikality 
básnického textu i toho, jak nelineární text funguje v hlavě 
čtenáře. Díky tomu umí překvapovat, obratně rozehrávat 
možné kontexty i produktivně zklamávat. Asi nejpovedenější 
zklamané očekávání najdeme v básni 106: 

čtyři základní potřeby:
potřeba
potřeba
potřeba
potřeba

 [ 4 ] Ladislav Heger, Staroislandské ságy, Praha: SNKLU, 1965, 31. 

kritika – jasnÝ roZMěr krUtosti
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Texty sbírky bychom také snadno mohli číst v tradici moderních 
haiku, která se v různých módních vlnách v evropské literatuře 
objevují minimálně od 1. světové války. Dalším podstatným 
elementem, který činí z textů nejenom potravu imaginace, 
ale i intelektu, je využívání různých paradoxních konstrukcí 
a statementů, které mají blízko k žánru klasické básnické 
maximy, a to ve škále od mudrosloví po existenciální ironii 
a vtip: 

40
a je-li možné porovnání
pak jde o něco společného

51
volní
v nepatrné míře 
trvale utřídění 

82
míra osobnosti
bez míry vkusu

Metoda, kterou si autorka zvolila, neporáží její intelekt a smysl pro 
klasické literární, ale i obecně umělecké kategorie, jako jsou 
obraz, metafora, symbol. Jasně vymezené herní pole jí vytváří 
místo pro fantastickou partii s naším vnímáním, sdílenými 
symboly i čtenářskými návyky. Sbírka funguje ve vertikále 
jednotlivých básní i horizontále celé sbírky. Bínová chirurgicky 
přesně vyznačila jednu celou možnost literární tvorby, jíž si 
uvolňuje prostor k dalším zajímavým věcem. Její myšlení 
je přesné a otevřené, literární práce přesvědčivě umělecky 
zvládnutá. Autor těchto řádek s trapností, která je vlastní zcela 
pozitivní kritice, vyjadřuje naději, že autorka Souborné zkoušky 
bude rozšiřovat médium literatury s takovou přesvědčivostí, 
jakou předvedla nyní. Kritikovy problémy a pocity jsou ale 
druhořadé. Důležitější je, že se v české literatuře objevil tak 
suverénní debut, jako už dlouho ne. Kdo do knížky vstoupí, nad 
ním sklapne past. 

Ondřej Buddeus
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SBíRKA JeDNé BáSNě

roman Polách
 Náhlý vítr, který je ti svědkem. Protimluv, 2014

Debutovou sbírku Romana Polácha Náhlý vítr, který je ti svědkem 
lze opravdu označit jako ostravskou, jak nastiňuje Jakub 
Chrobák [ 1 ]: ”Je to poezie z Ostravy, takže se tu věci musejí jaksi 
důkladněji držet, je potřeba se o ně starat, básni často zůstává 
jen miniaturní prostor mezi celým tím ocelovým a betonovým 
světem lidského vyrábění. Ale i toto vyrábění může nakonec 
fungovat jako svébytný umělecký prostor, i ono je nadáno 
krásou, jen je potřeba někoho, kdo by ji zahlédl“. Polách své 
básně často umisťuje právě do Ostravy, případně se o ní alespoň 
okrajově zmiňuje. Podíváme-li se však na jeho poezii kriticky, 
pozorujeme také, že Polách (nejspíš nevědomě) kolísá mezi 
několika autorskými styly a postupy mj. právě ostravských/
slezských básníků a často mu hrozí sklouznutí k epigonství. 
Nacházíme u něj variovaný a čtenářsky přístupný ”úžas nad 
životem” (v tomto případě silně melancholického zabarvení), 
gnómičnost, brutální a syrový popis i přírodní lyriku.

Koncepčně má přitom sbírku připravenou poctivě – několik postav 
prochází celou sbírkou (Markéta, Lucie), veškeré dění se 
odehrává v Ostravě a jejím okolí či na venkově. Náhlý vítr, který 
je ti svědkem by tedy mohl jako sbírka fungovat velice dobře. 
Jediná časová linie, upozaděná, nevýrazná a nakonec pouze 
průvodní, začíná podzimem a končí jarem, do toho se mísí 
spousta útržkovitých a kusých postranních epizod. Básně však 
mají tendenci nabývat formy momentek, které často nesdělí 
nic než popis okamžiku s nostalgickým nádechem. Jednotlivé 
texty Poláchova debutu vůbec fungují daleko lépe samostatně, 
protože právě momentkové básně jsou nejvíce užaslé – 
v rozumně dávkované míře by se snad daly číst s potěšením, 
ale zakládat sbírku právě na nich je na hranici únosnosti. Sílu 
a originalitu ukazuje Polách právě tam, kde se této privátně 

 [ 1 ] CHROBÁK, J.: Konečně prvotina, která ví, že je první knihou. http://www.
vitalplus.org/article.php?article=986
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sdělné lyriky zbaví, odstraní kulisy a stane se básníkem 
gnómickým (b. Pán Bůh je zcela jistě surrealista): ”Přestaň 
mluvit, přestaň myslet / a sám sobě kázat. Je to stejně 
domýšlivé / jako pocit, že všechny ty vrány, / vedle kterých jsi 
teď prošel, / vzlétly k nebi jen kvůli tobě.“ I se subjekty Polách 
nakládá velice dobře – útržkovitě o nich napovídá a vytváří 
jejich přibližné obrazy, ovšem jen do té míry, aby rysy Markéty 
a Lucie byly rozmazané a opravdu přibližné – vracející se jako 
vzpomínka, jako výřez: ”...buší / nutnost sevřít Lucii za zády / 
jako modlitbu.“ (b. ”Naše kostely jsou velké a prázdné.“).

Co se pak týče techniky básnické, užívá autor zejména dvou 
prostředků – přirovnání a genitivní metafory. Počet přirovnání 
v Poláchových básních je vyšší než počet básní samotných 
(přes čtyřicet); lze o nich uvažovat jako o opěrném prvku sbírky 
– to pak potvrzuje a posiluje autorův nepřímý a útržkovitý 
popisný styl: vše je podobné něčemu jinému, ke všemu se 
musíme dostat jinudy a oklikou, autor nezpřístupňuje svět 
svého lyrického subjektu jen tak a bezprostředně, často naopak 
sahá k originálním a zdařilým příměrům: ”Bůh tě volá / jako 
maminka...“ (b. Všechna dočasná světla zhasínají), ”...nutnost 
sevřít Lucii za zády / jako modlitbu“ (b. ”Naše kostely jsou 
velké a prázdné.”). I přes značné množství však přirovnání 
nepůsob otravně, v knize jsou rozmístěny vhodně (ať už 
vědomě či nevědomě). Pokud jde ale o genitivní metafory, zde 
se autorovi už tolik nedaří – na pomyslné škále se metafory 
pohybují od originálních a úderných (”jste obvázaní gázami 
peřin“, ”jíška kavčího křiku“, ”sníh hoven strak“) po místy až 
křečovité a šroubované (”palcát křoví“ či ”řízky mraků“). 

Z hlediska lexikálního Polách využívá mnoha stylových rovin – od 
silně básnických výrazů volně a nenásilně přechází k stylově 
neutrálním slovům, užívá vulgarismů (a především jich užívá 
umně – ”nachcaný mrak visí nad Ostravou jak baldachýn“, 
”však se pičo nebojte“), uměřeně se objeví neologismy (”...
hospodu; / celá kurvovala...“). Jediný problém s vulgarismy 
nastane v okamžiku, kdy se místo neutrálně stylizovaného 
zachycení situace dostane k vyvozování životních závěrů 
(”že i to pičování ti přináší důvěrnou / modlitbu...“), ale zde 
problém tkví spíše v drhnoucím spojení obsahovém než ve 
spojení vzdálených jazykových rovin. 
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Co lze ale ještě Poláchovi přičíst k dobru, je smysl pro humor – ať 
už jazykový nebo situační. Jak v prvním případě (”Projíždím 
kolem vietnamského obchodu Hoa lann / se zbožím, které 
vydrží tak akorát dlouho. / ... / ...říkáš si, jak asi vypadá / 
a jakých výšek dobývá vietnamský Holan.“), tak v případě 
druhém (”Naše kostely jsou velké a prázdné. / – tak vidíš, 
a ty zatím objevuješ / Boha skrze Lucii, která je také / velká 
a prázdná.“) se však nejedná o humor samoúčelný a bezuzdně 
jásavý, ale je za ním slyšet smích poněkud nahořklý.

Z výše popsaného rozboru vidíme, že Poláchovy básně jsou velice 
dobře řemeslně zvládnuté. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o debut, pevně věřím především v zesvébytnění Poláchova 
autorského stylu. Vliv slezského směru, žasnoucího nad 
životem, je až příliš výrazný a vysloveně ubíjí záblesky 
originální poetiky (například b. Pán Bůh je zcela jistě 
surrealista), přitom se např. vedle Jana Nemčeka ocitá Román 
Polách na pomyslném seznamu těch, kteří by z Ostravy 
mohli dokázat úspěšně vyrůst (a Němček to podle ukázek 
z připravovaného debutu dokázal bezpochyby). V Poláchově 
případě by to znamenalo přestat s osvojováním postupů svých 
básnických autorit a zkusit si raději prošlapat cestu vlastní. 

Jiří Feryna
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ÚSKALí LiTeRáRNího 
SKANzeNu

Václav Vomáčka
Noční služba v kamenolomu. Host, 2015.

”[U] větráku bělásek křídly třepotá“ je závěrečný verš Vomáčkova 
debutu. První verš zní: ”V těchto zvláštních domech“, což 
dohromady činí: ”V těchto zvláštních domech / u větráku 
bělásek křídly třepotá.“ Spojíme-li též předposlední a druhý 
verš sbírky, dostaneme: ”Jediné pendlovky si dovolí říkat 
pravdu / vzduch voní jehličím a rosou.“ Proč bychom toto 
slučování ale vůbec dělali a co tím vlastně dokážeme? Snad jen 
to, co se pokusím nastínit v příštích odstavcích – a sice že ve 
sbírce Noční služba v kamenolomu lze těžko vystopovat silnou 
jednotící linii, zároveň jsou však jednotlivé texty poměrně 
zaměnitelné.

Václav Vomáčka (nar. 1983) jako autor slibuje dle medailonku 
leccos – vyrostl na venkově, nevystudoval žádnou vysokou 
školu, působil v dělnických profesích a ”dal přednost škole 
života“. Navzdory možnému předjímání ale Vomáčkova tvorba 
nevytváří dojem insitního textu, zřejmá je autorova znalost 
literární historie (b. Vrchlický v Bystrém, která byla známa 
ještě před vydáním sbírky díky Literární soutěži Františka 
Halase, b. Petrkov), v lexikální rovině pak autor překvapí 
archaismy (bzdění, spojení za rtoma...). Obě tyto skutečnosti 
však zároveň vytvářejí dojem jakéhosi literárního skanzenu, 
vystavěného též občasným inverzním slovosledem, případně 
zatížením na zdrobněliny. Ty sice mají svou funkci (b. 
Kníreček, v níž ústřední subjekt Kačenka ”osuší rukávem rty 
od smetánky kníreček“, s. 36; b. Stihnout všeobecný mam, 
v nichž si blond pekařka ”odpšíkla a kapénky letěly (...)“, s. 
40), zároveň se ale nelze ubránit dojmu, že autor návodnost na 
ironické vyznění poněkud přehání.

Na začátku recenze bylo psáno, že ve sbírce lze těžko vysledovat 
silnou jednotící linii – lze však vysledovat několik linií tenkých. 
V tematické rovině bychom mohli například zmínit pokusy 
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o epické básně, psané buď v ich anebo v er formě (první formu 
zastupují například básně Vrchlický v Bystrém, Stihnout 
všeobecný mam, druhou pak básně Kníreček, Alois P. nebo 
Cukrová voda). Formálně se celku vymykají básně, které jsou 
psány v nedokonalém rýmu (např. báseň Usebrání, evokující 
např. Dílo J. H. Krchovského, báseň Žeň, báseň Postel) 
a které bych označila za největší slabinu sbírky – za zdánlivou 
nonšalanci, s níž je rým rozvolněn, se neschová poněkud 
křečovitá snaha vytvořit poezii. Výsledek snahy je ale poněkud 
zatrachtilý, což vysledujeme již z obsahového sdělení básní – 
srov. se zmiňovanou po krchovsky psanou básní Usebrání:

Klada po bytě pasti na zoopsie
vzpomněl jsem si na tebe Marie
vzpomněl jsem si
jak jsi mi lízala řiť
prosím Boha
přijď

Dalšími básněmi s vystopovatelnými znaky, jejichž podtón se 
patrně pokouší být společensko-kritický (záměrně se vyhýbám 
pojmu angažovanosti), ve výsledku je ale obtížné postihnout, 
kam přesně jejich sdělení cílí – ”Vymyslel lístkový kalendář 
/ pro šestinedělky a téměř / se počůral při pomyšlení / 
jak bude ostatním kurvit / normy“ (b. Normy), případně 
(patrně alegorická) báseň Budoucí generace, pojednávající 
o kontaminaci veverčích těl olovem: ”[U]ž dlouho víme, že 
je něco špatně / jen jsme nevěděli co to je / největší obavy 
panovaly o budoucnost / dospívající generace / uvedla jedna 
z místních / veverek.“

Sbírka Noční služba v kamenolomu obsahuje 50 básní – 
specifických je jich jen několik, zbylé (navzdory pokusům 
o eufonii v básni Žlutý bodík na nástěnce, navzdory práci 
s oralitou v básni Cukrová voda) splývají v nekondenzovanou 
omáčku. Bylo by patrně troufalé čekat od debutové sbírky 
koncepci – schopnost jejího vytvoření by snad autor měl 
potvrdit až u dalších sbírek – není ovšem troufalé očekávat 
úspornost ve chvíli, kdy autor zatím téma či sdělení nenašel 
(netvrdím, že je nutné, aby je kdy měl, ovšem i jeho absence 
už se stává problémem, který by měl být obhájitelným, ba 
účelným).
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Na jednu stranu se tedy ve Vomáčkově sbírce setkáváme 
s pendlovkami, chatrčemi, slínovcemi, na stranu druhou 
s poněkud lascivnějším vyzněním textů a lacinou ironií. Nelze 
opomenout ani společensko-kritický aspekt, který ale postrádá 
jakýkoliv vyhraněný názor či zakotvení. Nemohu se ubránit 
dojmu, že básník Vomáčka zatím neví, co chce, a váha ”školy 
života“, která by mohla být opravdu velká, zůstává nevyužitá 
a nezavalí patos, který se ozval z noční služby v kamenolomu.

Alžběta Stančáková

kritika – úskalí literárního skanZenU
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PoMLČKy Bez 
VyKřiČNíKů

Pomlčky v těle. Fra, 2015

V nakladatelství Fra vyšel první svazek Sešitů. Je básnický 
a nazvaný Pomlčky v těle. O co se v něm vlastně jedná? 

Projekt Sešity – do budoucna zřejmě zamýšlený jako rozsáhlejší 
(Pomlčky v těle jsou označeny číslem 1, čímž explicitně slibují 
pokračování) – má být, soudě podle nakladatelské anotace, 
zaměřený na dosud nepublikované texty, respektive na 
texty, které by, nebýt ovšem Sešitů, pravděpodobně zůstaly 
v rukopise: ”Všude rukopisy. V taškách, na stole, v redakční 
poště, v kavárně při čtení, v kavárně po čtení, ve schránce 
v obálce (pondělí ráno) a tak. A v každém druhém nějaká 
perla.“ Při prolistování Pomlček v těle proto překvapí, že jsou do 
nich zařazeny nejen texty, které nakladatelství přijalo k vydání, 
a publikace se tedy v budoucnu dočkají, ale dokonce i básně, 
které už Fra v rámci autorských sbírek vydalo (texty Kateřiny 
Rudčenkové, Petra Borkovce, Alžběty Michalové a Kristiny 
Láníkové). Často přitom nejde o novinky – třeba báseň 
Kateřiny Rudčenkové Půjdu dál v rudé vyšla v Chůzi po dunách 
už v roce 2013. 

Oněch perel, které by v rámci celků zřejmě čekaly na vydání marně, 
je tedy ve skutečnosti jen pomálu – i proto, že u zavedených 
autorů (od nichž pochází valná část textů) lze pozdější zařazení 
básní do celku sbírky předpokládat. Pomlčky v těle tak ze 
všeho nejvíc připomínají jakousi nakladatelskou antologii, 
která v určitém smyslu supluje i ediční plán – poodhaluje 
ediční politiku nakladatelství, čtenářům poskytuje alespoň 
základní informaci o tom, jaké novinky na poli poezie Fra 
chystá – a zároveň má i nepopiratelný marketingový význam 
(chápat ji totiž můžeme i jako určitou ochutnávka, jednohubku 
čtenářům).

Už pohled do obsahu dává tušit, že v Pomlčkách bude o vyložená 
překvapení a objevy nouze – jádro útlého sešítku (všehovšudy 
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24 stran) totiž tvoří texty dobře známých autorů, kromě výše 
jmenovaných např. i Karla Urianeka, Jonáše Hájka, Jakuba 
Řeháka, Kamila Boušky, Ondřeje Lipára a Milana Děžinského. 
Básně řečených autorů přitom netvoří jen kvantitativní bázi 
knihy, jsou i logickou sázkou na jistotu v podobě ověřených, 
kmenových autorů nakladatelství. Největší pozornost z nich 
poutá zřejmě Petr Borkovec se svým textem Manža – básní, jež 
v podstatě jako jediná explicitněji rozrušuje centrálnělyrické 
směřování antologie jako celku. Ani v jejím rámci se však 
žádné překvapení či výstřednosti nekonají. Jednak jde o text již 
publikovaný ve druhém vydání Milostných básní, jednak jsou 
postup i téma již poměrně vyčpělé – Borkovec není zdaleka 
jediným básníkem, kterého fascinuje tak trochu úsměvná 
i děsivá jazyková kreativita internetových diskuzí (srov. např. 
knihu 3,14čo vydanou Nakladatelstvím Petr Štengl).

Co se nových a méně známých jmen týče, je situace co do 
překvapení obdobná. Rámec antologie je, jak bylo řečeno, 
víceméně centrálnělyrický – a žádný z nezavedených autorů 
z něj výrazněji nevystupuje. Text od začátku do konce 
povedený abys tu pohledal, většina z nich nějaký ten neduh 
má. Tak třeba báseň Skutečnost smrsklá do snůšky pojmů 
(Jan Buryánek) je zahlcena množstvím rekvizit a kulis, trpí 
přílišnou vágní pojmovostí a tak trochu křečovitou vážností: 
”Vše čeho se slovem dotkl, / přestávalo být sebou / a měnilo 
se na účelovou lež, / v děvku k čemukoliv svolnou […]“ (s. 
5). Ne zrovna účelnou mnohamluvností je poznamenána 
i nepojmenovaná báseň Tomáše Fürstenzellera: ”Do téhle 
čtvrti vyhlídkové autobusy / nezajíždějí – Gare Central, 
výkladní skříň / neřestí spořádaného města, jeho klín / 
roztažený do dvou ulic, jimiž se trousí / lidské stíny […]“ (s. 8). 
Co někde přebývá, jinde jako by chybělo – nepojmenovanou 
báseň Tašo Andjelkovského můžu citovat celou: ”Visíme na 
světle / Ze stínu / Nůž“ (s. 15). Za nejzdařilejší ve svém žánru 
považuju texty Michala Rydvala a Aleše Kováře. 

Pomlčky v těle jsou pro mě projektem tak trochu rozporuplným, 
především proto, že ačkoliv to nakladatelská anotace implikuje, 
nepřinášejí pouze v rukopisech uvízlé texty – mnohem spíš 
stojí na básních již dávno ověřených autorů. Tím je oslaben 
smysl, který pro mě celá antologie slibovala mít – nových 
objevů se v podstatě nedočkáme, nadějné vyhlídky se nekonají. 
Nabízí se tak otázka, zda by důstojnější alternativou Sešitů 
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(které vycházejí ve vpravdě sešitovém vzezření, svázané 
sponkou a bez tvrdších desek) nebyla buď elektronická 
publikace, nebo zkrátka objemnější svazek, s jehož vydáním 
by se posečkalo na nastřádání většího množství textů. 
Fakt, že v Pomlčkách nejsme nuceni být svědky vyloženě 
trapných začátečnických přešlapů a všechny texty působí co 
možná vypsaně a řemeslně poctivě, je nesporný a příjemný – 
editorům se v tomto směru podařilo vytvořit kompaktní celek 
bez citelnějších propadů. K tomu, aby se stojaté vody českého 
literárního rybníčku alespoň nepatrně zavlnily, to však ani 
náhodou nestačí. 

Jana Sieberová
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JASNý RozMěR 
KRuToSTi

Viktor špaček
Nejasný rozměr. Opava: Perplex, 2015.

”Nový soubor textů Viktora Špačka potvrzuje obecnější tendenci 
v současné české poezii, která postupně opouští vyčerpané 
lyrické obsahy a snaží se více a přesněji ref lektovat reálnou 
existenci v reálném světě 21. století“, stojí na přebalu sbírky 
Viktora Špačka, která letos na jaře vyšla v nakladatelství 
Perplex pod názvem Nejasný rozměr. Anotace tak sugeruje dvě 
věci: za prvé, došlo k vyčerpání jistých ”lyrických obsahů“. Za 
druhé, fikční svět sbírky popisuje současnou realitu tak, jak 
je. Obě prohlášení mají váhu decentní provokace, která nadto 
přichází z poměrně nečekaných vod.

Ať už je tato tendence plošně pozorovatelná v současné české 
poezii nebo ne, určitě platí pro Špačkovu dráhu.  ”Unaveně 
se dívám, / jak to nesmírně nudně, / strašně rychle stojí“ [ 1 ] 
by mohlo být leitmotivem nejen Špačkovy třetí sbírky, ale 
celé jeho tvorby. Špaček soustavně tematizuje pocit uplývání 
nikterak podstatného života, přemáhanou depresi z prázdnoty 
všednodenní existence – kde to palčivé, jitřivé a zásadní je 
potlačeno nebo čerstvě pryč – i zdánlivou nutnost nechat to 
tak být: ”Sám ten barák vymrzne“. [ 2 ] 

Realizace tohoto motivu se ale vyvíjela. První sbírka Zmínky 
a případky (Literární salon, 2007) formulovala tento pocit 
v lyrice s neodbytnými holanovskými ozvuky, či ovlivněné 
”poezií Petra Borkovce a Jana Skácela“, [ 3 ] jak prosazuje 
nakladatel. Víceméně skýtala kritikovi příležitost ke sběru, 
postupnému propojování a výsledné syntéze dílčích figur do 
celku autorovy ”básnické vize“. Pro potřeby takového cvičení, 

 [ 1 ] ŠPAČEK, Viktor. Nejasný rozměr (Opava: Perplex, 2015). Str. 21.
 [ 2 ] ŠPAČEK, Viktor. Zmínky a případky (Praha: Literární salón, 2007). Str. 9. 
 [ 3 ] ”Kniha: Zmínky a případky,“ [Cit. 2. září 2015]. Dostupné z: http://knihy.abz.cz/

prodej/zminky-a-pripadky-1. 
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typického pro valnou většinu recenzní produkce, slouží 
ozvláštněná básnická ”forma“ především ke zvýšení hodnoty 
”obsahu“ básně, jenž recenzent opětovně dekóduje a už bez 
slupky ozvláštněného jazyka předkládá čtenáři coby výtěžek 
autorova světonázoru, kosmologie. Tuto rekonstrukci Špaček 
komplikoval jen obecnou, neurčenou metaforikou – tři hůlky, 
tramvaj, les jsou rekvizity, které naznačují spíše disparátní 
konotační světy (rurální a městskou poezii i kompoziční 
obraznost výtvarníka). 

V obtížné snaze po asepticky čistém, ale přesto poetickém působení 
Špačkova prvotina zároveň balancovala mezi pronikavě 
analytickými vhledy na straně jedné (tak se pudová stránka 
člověka stává proudem mlátícím hlavou hadice v básni 
s neokázale komponovaným odvíjením Proud) a banalitou 
a lidovým filosofováním, ke kterému poezie ve volném verši 
tak často sklouzává, na straně druhé: ”S úsměvem prominout 
/ nějakému svému prázdnu“. [ 4 ] Nárok, kterým dlouhodobě 
česká literární tvorba trpí a který kdysi zformuloval Radim 
Kopáč v následujícím postěžování: ”Nedaří se jim tuto 
průměrnost, ba mnohdy banalitu metafyzicky zvýznamnit“, [ 5 ] 
se Špaček snažil naplnit i v o tři roky později vydaném Co 
drží Nizozemí. I tehdy se ne vždy dokázal vyhnout nástrahám 
takového požadavku, viz vágní: ”A moje budoucnost? Anebo 
minulost? / Nezmůžu se ani na vlastní stín“. [ 6 ]

Oproti tomu poslední sbírka vydatně osekává lyrizující a vatové 
pasáže a dané pocity nevyjadřuje fragmenty vnitřních 
povzdechů, ale co možná nejkonkrétnějšími situacemi. Dost 
možná je to i přispěním redaktorů Dana Jedličky a Olgy 
Stehlíkové, stejné směřování nicméně naznačuje už vývoj 
mezi prvními dvěma sbírkami. (Mimochodem, nakladatelství 
Perplex nadělilo knize výraznou a poměrně nápaditou grafiku, 
stylizovanou do vlezle zeleného, masově vyráběného pravítka, 
která jako by případně aspirovala na kýčovitou všednodennost 
i sofistikovaný minimalismus zároveň.) 

 [ 4 ] ŠPAČEK, Viktor. Zmínky a případky (Praha: Literární salón, 2007). Str. 24.
 [ 5 ] KOPÁČ, Radim. ”Hájek je slibný, ale nehotový autor.“ Mladá fronta Dnes. 14. 

listopadu 2007. [Cit. 2. září 2015] Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/
hajek-je-slibny-ale-nehotovy-autor-d54-/literatura.aspx?c=A071113_183410_li-
teratura_ob. 

 [ 6 ] ŠPAČEK, Viktor. Co drží Nizozemí (Praha: Fra, 2010). Str. 10.
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Tak například absurditu života v byrokratickém a technizovaném 
světě naznačuje zaslechnutá historka knihovnice o pokaženém 
zařízení; scénka se stříháním drápků kanárovi zase evokuje 
nemožnost vcítění atd. Prostřednictvím vlastní odnože 
realismu se Špaček vydává směrem k obecnějšímu proudu 
”hladké“ [ 7 ] poetiky s radikálními obsahy, která se například 
v americkém kontextu odvolává na objektivismus Charlese 
Reznikoffa. Napříč národními literaturami tyto tendence, často 
i v podobě simulace či prokládání ”reálného“ nalezeného textu, 
zpracovávají témata holokaustu (Polák Piotr Macierzyński), 
takzvané války s terorismem (Francouz Frank Smith) či 
kolonialismu (Kanaďanka s karibskými kořeny M. NourbeSe 
Philip). Dlužno dodat, že podobně skandální témata si 
vybírají i básníci české angažované vlny. Samotný Špaček sice 
nezpracovává holokaust přímo – ať už proběhnuvší nebo ten, 
po němž dychtí trollové v internetových diskuzích – ale do 
této co možná oproštěné, holé, řízné formy vlévá každodenní 
obsahy a vytváří tak bezděčně dokumenty z jakési ”totality 
každodenního života“, kde násilí vždy zůstává přítomné. 
Výtečným příkladem je v tomto ohledu báseň Neonky, kterou 
si dovolím ocitovat celou: 

Nálada jako v Sušici v neděli odpoledne.
Všechno je prosáklé nudou a prázdnotou.
Spíš splývání než plavání, nejvíc malátné,
lhostejné visení.

Umíralo se tu na plísně.
Jedly se tu mrtvoly.
Žraly se tu matky a děti,
matky mrtvé, děti zaživa. 

Ale teď se tu jenom tak visí a splývá,
marně se tu poplavává po příliš známém prostoru

 [ 7 ] Tento termín používám jako zkratku pro odklon od tradičních lyrických ná-
strojů, jako jsou zvukové prostředky (rým, aliterace) a obrazného pojmenování, 
který upomíná například na ”nulovou metaforu“ totálního realismu 50. let, 
v němž bylo ”ozvláštnění […] s nebývalou důsledností vytěsňováno z jazykové 
a stylistické roviny textu“. Citace viz: PILAŘ, Martin. Underground: (kapitoly 
o českém literárním undergroundu). (Brno: Host, 2002). Str. 43-44. 
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a mě vůbec nenapadá,
co by ty ryby mohly dělat jiného. [ 8 ]

Podobně báseň Zupák pomocí dvou slok (citátu z historické knihy 
a komentáře k němu) klade rovnítko mezi ženu vstupující do 
manželství a vojáka utíkajícího do bitvy pod hrozbou smrti či 
fyzického násilí. 

Tato dokumentární hladkost situací, které si podržují až alegorickou 
platnost, rovněž působí, že jakákoliv metafora z básně vyčnívá 
o to výrazněji a nabývá rozměrů textového předmětu doličného. 
Skupince nezadaných žen po třicítce se v titulu básně dostává 
pojmenování ”Jezinky“. Jsou ”ošklivé, hubené, v obličejích 
se jim začínají / objevovat ostré kůstky a nepříjemné, / 
pichlavé vrásky“ a choulí se k sobě ”[m]ezi chumly růžových, 
spokojeně pořvávajících dětí, / mezi obtloustlými balvany 
jejich rodičů“. [ 9 ] Báseň mistrně obnažuje, jak je každý obraz 
”reálné existence v reálném světě“ ideologicky konstruovaný, 
a otázku vlastního autorova názoru nechává viset ve vzduchu. 
Tímto, stejně jako i výlučným soustředěním na situace 
bezvýchodnosti, nesmyslnosti a bolesti, se sbírka blíží 
k okázale cynickému a nelítostnému postoji některých autorů 
a autorek konceptuálních textů. 

Svět, jenž Špaček svou metodou zobrazuje, se tedy zdá být asi 
tak stejně ”reálný“ jako je sevřený v železných kleštích 
konvence, která utlačuje a ubíjí – z definice vždy anarchický 
a nepřístojný – život. Skvěle je to patrné hned z úvodní básně 
Obklopený, v níž šestnáctiletý syn, z pohledu otce plně určený 
rodičovskou péčí, říká: ”Neser se mi do života?“ [ 10 ] Bezradnost 
a bolest z tíhy onoho téměř danajského daru (nábytek, škola, 
fyzické rysy, datum narození jako celkový úhrn osobnosti) 
ale zůstává po celou dobu zcizená a nepřístupná stejně jako 
vnitřní svět pubertálního syna ve vyhroceném okamžiku 
básně zůstává mimo dosah vnější optiky otcova pohledu. 
Momentálně nepřekročitelná propast mezi nimi se táhne 
celou knihou jako frontová linie a mimoděk ji rámuje jako 
silně generační výpověď. Deziluze, která je v Nejasném rozměru 
přítomná, není tak docela plodem krize středního věku, jako 

 [ 8 ] ŠPAČEK, Viktor. Nejasný rozměr (Opava: Perplex, 2015). Str. 20.
 [ 9 ] Ibid, str. 16.
 [ 10 ] Ibid str. 8. 
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spíš každodenního života generace, která dospěla těsně po 
převratu a která jako by si prostřednictvím knihy téměř říkala 
o přívlastek ”zrazená“.  

Zdá se mi chybou domnívat se, že sbírka tematizuje vyčerpání 
lyrických obsahů (ty v české produkci jistě budou prospívat 
i nadále) – mnohem spíše tematizuje vyčerpání ideologického 
rámce, z nějž konvenční lyrické obsahy často vyrůstají. 
Proklamovaná ”reálnost“ tohoto světa tedy zároveň musí 
zůstat relativní; a samotná působnost Špačkova realismu 
ve velké míře vyplývá především z toho, že banalitu 
”zvýznamňuje“ bez křečovité transcendence, tedy nikoliv 
”metafyzicky“. Při tom nepřímo čerpá z možností totálního 
realismu s jeho schopností soustředit se na ”trapné“ životní 
momenty, které ideologii naplno odhalují a tak ji demaskují - 
přestože text na přebalu nechává čtenáře lehce na pochybách, 
nakolik si to samotný autor (či nakladatelství Perplex) 
uvědomuje. Ať už se předpověď ukáže správnou nebo ne, 
rozhodně vzbuzuje naději, že ji můžeme číst jako nakladatelovo 
programové prohlášení. Minimálně zatím poslední sbírka 
z jeho produkce vzbuzuje otázky, které stojí za pozornost.  

Olga Pek
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TOMÁŠ ČADA
(*1985, Jihlava), redaktor literárně-kul-

turního časopisu H_aluze a kniž-
ní edice H_aluze, po tři roky se 
společně s básníkem Josefem 
Strakou podílel na programu 
Domu čtení v Praze. Od roku 2011 
spolupracuje s mezinárodním fes-
tivalem Den poezie. V opavském 
nakladatelství Perplex vydal 
sbírku Spodní patra (2013, ilust-
race Antonín Handl). V roce 2014 
se zúčastnil s performance Tři 
ekonomické jednotky experimen-
tálního festivalu SOUNDOUT! 
v berlínském Kreuzbergu.

G. S. EVANS
Od roku 1993 žije střídavě v arizon-

ském Tucsonu a v Praze, kde 
píše a překládá. Jeho povídky 
a eseje byly publikovány v časo-
pisech Host, Labyrint, Tvar, Listy 
a A2, v amerických časopisech 
vyšly jeho překlady povídek Ar-
nošta Lustiga, v České republice 
mu  vyšly tři beletrické knihy. 
Nedávno sestavil antologii The 
Irreal Reader, která představuje 
autory, kteří publikovali své po-
vídky v internetovém časopise 
The Cafe Irreal a zahrnuje texty 
českých autorů Michala Ajvaze, 
Alexandry Berkové, Jiřího Kra-
tochvila, Tomáše Přidala a dal-
ších (Guide Dog Books 2013).

AGNES GERNER
(*1984), švédská básnířka. Studovala 

literaturu na Uppsalské uni-
verzitě a knihovnictví v Bru-
selu. Magisterskou práci psala 
o britském básníku Tedu Hu-
ghesovi.  V současnosti pracuje 
pro Švédskou národní knihov-
nu. Básnická sbírka Štěkot (Skall, 
2014) vyšla u Albert Bonniers 

förlag a je jejím debutem. Za 
tuto sbírku jí byla udělena cena 
Sdružení švédských spisovatelů, 
Katapultpriset.

DAVID KRKOŠKA
(*1993), narodil se a žije v Praze. Stu-

duje žurnalistiku na Univerzitě 
Karlově. Texty publikoval v Psím 
víně (67).

ONDŘEJ LIPÁR
(*1981), básník, fotograf a časopisecký 

editor. Vydal básnické sbírky Sko-
řápky (OKH, 2004) a Komponent 
(Fra, 2014). Ondrejlipar.cz

CIPRIAN MăCEșARU
(nar. 1976 v Cămpině). Debutoval v r. 

2007 sbírkou básní Cântecul gre-
ierilor de sub calea ferată (Zpěv 
cvrčků pod železniční tratí) a kni-
hou rozhovorů Dialoguri în oglindă 
(Dialogy v zrcadle), které vydalo 
bukurešťské nakladatelství Cur-
tea Veche. Následoval ”kulturní 
deník“ Focul din tâmplă (Výstřel 
v skráni), řada dalších básnic-
kých sbírek a dva mikroromány, 
Superhero  (Superhrdina, Cartea 
Românească, 2012) a Portbagaj 
(Zavazadlový prostor, Trei, 2014), 
za nějž získal Cenu mladého spi-
sovatele roku 2013, udělovanou 
bukurešťskou pobočkou Svazu 
rumunských spisovatelů. Kon-
cem roku 2014 publikoval spolu 
s literárním kritikem a histori-
kem Danem C. Mihăilescem dia-
log v dopisech nazvaný  Despre 
nerăbdarea de a f i răbdător (O ne-
trpělivosti být trpělivý), který byl 
příznivě přijat kritikou i čtenáři 
a stal se jedním z bestselerů na-
kladatelství Humanitas. V řadě 
antologií je zastoupen prózou 
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i poezií. Je zakladatelem časopi-
su Accente a nakladatelství Next 
Page sídlících v Bukurešti.

DAWID MATEUSZ
(*1986, Wadowice). Studoval žurnalis-

tiku a polonistiku na Jagelon-
ské univerzitě v Krakově, studia 
nedokončil. Publikoval v nejvý-
znamnějších polských literárních 
časopisech. Jeho básně byly vy-
brány do antologie Połow 2013 , 
prezentující nejzajímavější autory 
z těch, co ještě nevydali svou pr-
votinu. V tisku se nachází jeho 
debutová sbírka Stacja wieży ciś-
nień (Stanice vodárenské věže). 
Žije v Krakově.

MIROSLAV PECH
(*1986). Vyrůstal v Nové Bystřici. Žije 

v Českých Budějovicích. Prošel 
mnoha zaměstnáními (tiskař, 
prodavač, pomocný dělník, sklad-
ník, redaktor, řidič VZV atd.). 
Nakladatelství Petr Štengl mu 
vydalo knihy Napíšu Pavle (2013) 
a Ohromně vtipná videa (2014). Za-
čátkem příštího roku má vyjít jeho 
román o dospívání na maloměs-
tě. Publikované ukázky pochází 
z ”básnického zápisníku“, který 
si autor vedl při svém pobytu na 
chirurgickém oddělení.

JOSEF STRAKA
(*1972 v Jablonci nad Nisou), autor dvou 

básnických sbírek: a… jiné časy (G 
Tisk, Liberec) a Proč (edice Tvary, 
TVAR, Praha ), které vydal v de-
vadesátých letech, a čtyř knih 
básnicko-prozaických textů: Hotel 
Bristol (2004), Město Mons (2005), 
Kostel v mlze (2008) a Malé exi-
ly, které vyšly v září 2014, stejně 
jako předchozí tři v nakladatelství 

Cherm. Publikoval v mnoha lite-
rárních a kulturních, domácích 
i zahraničních časopisech a jeho 
texty byly přeloženy do angličtiny, 
němčiny, polštiny, srbštiny, slo-
vinštiny a nizozemštiny. Nyní se 
jeho texty překládají do portugal-
štiny, maďarštiny a rumunštiny.

KINGA TóTH
(narozena 1983 v Maďarsku). Filoložka, 

učitelka německého jazyka a li-
teratury, komunikační specia-
listka, redaktorka, organizátorka 
kulturních programů. Věnuje se 
poezii, zvukové poezii a ilustraci. 
Písničkářka a frontmanka forma-
ce Tóth Kína Hegyfalu. Členka 
několika uměleckých projektů 
a uskupení. Je autorkou několika 
knih, výstav a projektů zaměře-
ných na fónickou poezii a hudbu. 
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Objednejte si předplatné Psího vína.

Předplatné PV znamená, že se k novým číslům 
dostanete rychle, komfortně a bez prodlev. 
Pro vás je to nejlepší způsob, jak být s PV 
a děním kolem časopisu v pravidelném 
kontaktu, pro nás znamená vaše předplatné 
nezastupitelnou podporu. Předplatitelé 
PV budou mít slevu 20 % na knihy 
z nakladatelství Petr Štengl. 

Předplatné na 4 čísla je pro ČR 200 Kč (plus 
poštovné), pro EU 18 € (včetně poštovného).

Nově si můžete objednat také elektronické 
předplatné a číslo obdržíte ve formátu pdf. 
Pro ČR, EU a všechny kontinenty 150 Kč / 
6 €. Objednávejte na psivino@gmail.com.
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