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Editorial

Vážení čtenáři,
a jaký je Váš proces čtení?
Čtete na lavičce? Na přeskáčku? Jak na vás
působí, když Vám na stránky zasvítí slunce
anebo výbojka? A uvažovali jste o tom
někdy?
Ať je to jakkoliv, pevně věřím, že oceníte
možnost mnohosti čtení, které Vám přináší
Psí víno 77.
Jak na Vás působí četba finské experimentální
poezie po boku eseje o esoterických
poetikách 20. století? Dokážete číst
ve slovenštině rychleji než v češtině?
Potřebujete pro četbu partitury?
Ať je to jakkoliv, čtěte.
Příjemný proces Vám za celou redakci přeje
Alžběta Stančáková
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Sobotní podvečer
Před patnácti minutami
ukončil rozhodčí
další cinknutou remízu.
Mírně podnapilé a nevídaným tyátrem
dostatečně oblbené obecenstvo
kolébavě prochází turnikety
a loučí se v síti ulic.
Provozovatelé restauračních zařízení
očekávají tržby kosmických rozměrů,
místní bistra zvolna rozpalují
bazény žluklého oleje ve fritézách.
Královéhradeckého fanouška rozdráždí
na státní poznávací značce
vyčnívající písmeno E.
Jako Zorro mstitel se vrhá
na bílou škodovku,
soustředěně poplive písmeno E
a zkušenými technickými kopy,
které odkoukal od nejlepších
fotbalových špílmachrů všech dob,
zkrášluje státní poznávací značku.
Nastupující orgasmus
trvá třicet sekund.
Potom se jeho postava
ztratí v klubku žlutých reflexních vest
s nápisy POMÁHAT A CHRÁNIT.
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Přirozená reakce
Stačilo zapojit notebook do zásuvky.
Potom jsme připojili propojovací kabel
mezi notebookem a dataprojektorem.
Kliknuli jsme na soubor a před našimi zraky
se rozběhly úžasné scenérie amerického hororu.
Právě spadla na stůl zkrvavená lidská ruka.
Obličej hlavní postavy se proměnil v zombie.
Na obtloustlého chlapa kdosi vylil kýbl sraček.
Tělo mladé ženy se samovolně rozčtvrtilo.
Elektrický proud spálil tři lidi na uhel.
Bažina pohltila ječící ženu ve středních letech.
Vystrašený chlapec se raději podřezal
pomocí střepů z rozbitého zrcadla.
Proudy kyseliny znetvořily tvář starého muže.
Kanibalové si pochutnali na hostině
ze čtyřčlenné rodiny.
Bláznivý synovec postřílel třicet
obyvatel města Denver.
A děti ve třídě se smály,
až se za břicha popadaly.

Máte už vyřešenou veškerou dokumentaci?
Úřednická fraška jménem papírování
proniká do nejpřirozenějších
sfér lidské existence.
Kdo nemá vztah
zaštítěný orazítkovaným lejstrem,
jako by nežil v tomto světě.
Až mi ten zdegenerovaný byrokrat
začne kecat do spotřeby piva,
hodím po něm vratnou láhev
a zchudnu o tři koruny.
Úředník bude jistě chrochtat blahem,
že je taky orazítkovaný.
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Devátý měsíc
Studená prázdná místnost,
čtyři stěny bez nájemníka.
Možná by teď zvedla
na posteli ležící
miniaturní baterku,
která nikdy pořádně nesvítila.
Pak by se šla podívat
do obývacího pokoje.
Kvůli té jediné jistotě,
že je všechno v pořádku.
Staré prostěradlo přehozené
nadýchanými peřinami,
jenom tak ze setrvačnosti
srovnanými do komínku.
Její přítomnost
je stále patrná.
Utrpení vyjadřovala tichem.

Pokus o přechod na zdravý životní styl
Zkus omezit pití,
když musíš během jednoho měsíce
absolvovat tři svatby
a dvě akce spojené
s grilováním prasete.
Zkus omezit pití,
když nechceš prachy
za korektury diplomek
a toužíš po vyplacení
v naturáliích.
Zkus omezit pití,
když si ve večerce
vezmeš džus s minerálkou,
načež roztomilá Vietnamka
nechápavě zakroutí hlavou
a zeptá se tě:
”Pivo ne?“
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Kč
Existují pojmy,
o jejichž významu
lidstvo nepochybuje.
Tak například výraz peníze.
Kolik diskusí o nich
dennodenně vedeme?
Jak často se kvůli nim
dovedeme pohádat?
A sem tam nějaká ta vražda
v jejich zájmu
také není na škodu.
Slova ”jde o tvou budoucnost“
ve skutečnosti znamenají:
”Měl bys mít dobrý příjem,
aby ses nemusel
stát zločincem.“

Vetřelci
Čtyřposchoďový dům představoval
kolonii na planetě LV-426.
Naši partu tvořilo dvanáct lidí,
polovina z nás byli vetřelci,
další půlka hrála za vojáky
odvracející blížící se planetární zkázu.
Já byl voják a pobíhal jsem
po baráku s malou pistolkou,
kterou jsem postřílel tři vetřelce.
Poslední neřád mě bohužel dostal
a vetřelci nakonec zvítězili.
Odehrálo se to v temném sklepě,
kde mě jeden starší kluk
znenadání chytil za ruku,
stáhl mě k sobě
a postaral se o mou likvidaci.
Tenkrát jsme tu hru
hráli velkou část odpoledne.
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Pokud chce dnes
desetiletý chlapec hrát vetřelce,
stačí mu ujít pár kroků
k psacímu stolu,
popadnout myš a klávesnici
a odehrát takových her třeba padesát,
aniž by zavadil o jediného kamaráda.
Už odmalička dnešní děti vědí,
že člověk je nahraditelný.
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Partyzánská hvězda
je v naší rodině povinným hostem u štědrovečerního stolu (třebaže
je na území Evropské unie zakázaná). Jelikož se u nás v rodině
měří čas, na štědrovečerní večeři se scházíme buď dva
rozbřesky před Vánoci, nebo jeden dva soumraky po nich (po
pravdě řečeno, nikdo netušíme, kdy se tahle naše zpropadená
katolická tradice zrodila). Během večeře, při níž máma každý
rok opakuje, že s oslavou Vánoc nikterak nesouvisí (protože
jsme do jednoho ateisté), se u společného stolu (který nikdy
nestojí na jednom místě a občas se dokonce proměňuje
v letadlo) setkávají nuda, absence identity a staré komplexy.
A třebaže každý rok někdo chybí, pod podlahou zůstává
pohřbená zášť. Což by alespoň mohla být zábava ve chvíli,
kdy děda (na protest) přijde na večeři oblečený jako partyzán
a začne nahlas zpívat komunistickou internacionálu a kdy se
s bratrem fašistou (jehož každý podezřívá z toho, že pochází
z jiného kmene) hádáme o válečných vraždách (kdo je rudý, kdo
bílý, kdo černý). Máma mezitím podává večeři (zatímco babička
stižená stařeckou demencí už zapomněla, kdo jsme) a osoba,
která píše tuto báseň, se potajmu prolévá červeným vínem.
A takto na kordy (rozprostřeni na různých místech stejně
jako slovinská realita) jíme (někteří u stolu, jiní na protest
v obývacím pokoji), než nadejde chvíle, kdy na důkaz smíření
člověk pověsí na vánoční stromeček krvavě rudou hvězdu
a uvědomí si, že nemá ponětí, jestli se vánoce píšou s velkým
písmenem.
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Jednoho večera jsem byl venku a na něco jsem šlápl.
Když jsem tu věc zvedl, abych si ji prohlédl, ucítil jsem vlasy.
V rozpuku rána se
ty, komu ulice ukradla
mládí a
já, který tě ukradl
ulici
bavíme
o malých uprchlících ze Sýrie
hladových, znásilněných, setnutých,
naplavených na útesech Evropy
o ekonomické krizi, kterou ty
dobře znáš a já si o ní čtu
v novinách
o světovém hladomoru, tom skutečném,
kvůli kterému umírají maličcí černoušci,
i o tom, který znám dobře já – hladomoru lásky
V rozpuku rána se
ty, pražský tulák, a
já, měšťák z Lublani
bavíme
o poezii, která by podle tebe měla
být užitečná, převratná, varovná,
která by podle mě měla být autentická
o tom, jak si své básně ukládám do sešitů, které
pod prostěradly u stříbrné lžičky
nikdy nezachrání jediného syrského sirotka
o (mé) nechuti komunikovat,
o touze oklešťovat se raději od tvého těla,
jak to umím jen já, vysát tvou chudobu
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a rozhodně nechtít
vykročit ze sféry smyslnosti,
jinak nebudu
jinak, až se dostanu domů,
(chudák zaslepený měšťák)
nebudu schopný usnout

Po večerech
Po večerech se občas jako dítě přikrývám dekou
a hraju si v šerém pokoji s fata morgánou. V prázdném zrcadle
vidím umrlce, který vůbec není mrtvý, vykládáme si tarot,
ve slovníku kůže hledáme nejkrásnější výrazy
a uzavíráme je do prázdných prostor celuloidových vláken,
řadíme slova do vět a čekáme, dokud je voda nevyzvedne,
mezi soubojem dvou těl se nacházíme na sklonku dlouhé noci,
ve světle hledáme stín, marníme čas, v tichosti se dotýkáme
pokožkami, na nic se neptáme, v baladě zapomnění a snů.
Musel jsem tě vytáhnout, protože jsem tě už dlouho neviděl.
Musel jsem si tě stvořit v jiné figuře, ve stínu
noci, viditelné pouze v okamžicích nesnesitelného hladu.
Ozvěna tohoto setkání se vytrácí i ze slabik,
ze sotva viditelného řádku písmen, zůstává jen suchá
zem, když vypisuji tvé jméno ztracené v hluchém tichu.
Když začne pršet, vytahuji tě do prázdného prostoru.

Slyšíš ty básně
Jak tě ztlumit, nenapsaná,
pošlapat ti metafory, rozhodit rytmus
tvé lhostejnosti, nenapsaná,
živá na pohled, mrtvá ve své slávě.
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Nevykládej si to špatně,
potřebuji tě.
Slýchám ozvěny tvé chůze
v pasážích svého nitra,
jak si stěžuješ
a šťáráš papíry.
Když se otočím, zkamením,
jsem podle tebe nevlídný hostitel.
Má paže se nepodvoluje
tvé záři a pochlebování.
Povím ti jen:
máš v sobě příliš málo rytmu,
příliš často se dáš ovlivnit kritikou,
příliš často ustupuješ subjektivitě,
chybí ti inovace.
Snad jsem tě neurazil?
Nevykládej si to špatně.
Omlouvám se, ale neumíš
používat básnické styly,
nevíš, jak dojímat slovy,
a nedokážeš svým houpavým rytmem
přesvědčit čtenáře,
tak mi nenabízej odcizení bez rýmu.
Klidně mě zažaluj, obrať se
na Čestný soud pro básníky.
Promiň, ale kdo by věřil
někomu, kdo místo ”postele“
používá zastaralé výrazy jako ”lože“?
Kdo uvěří použité první osobě, když
bys měla odpovídat ve třetí?
Trapným rytmem se můžeš dovolávat
literárních kritiků, vydavatelů, básníků,
svého hostitele jím však můžeš pohřbít.
Nevykládej si to špatně;
vážím si tě, opravdu si tě cením,
ale potřebuji tvé ticho, potřebuji
tě poraženou, nenapsanou.
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***
Vtip samoty spočívá v tom
že chutná jinak
než bolest
a když přejíždíš jazykem
po hořké stezce jsi
sám zbytečný
rytmus ukrytý pod žebry
a ruce skryté pod
přísným dozorem
rád bych
zavolal tomu kdo rozumí
tomu kdo kouří na balkóně
za dveřmi a chodí stále
po jedné a té samé stezce mezi
střetávajícími se atomy
mého těla

Možná budeš litovat, že ti trvalo celý život naučit se, jak žít
kdyby Slunce v tuhle chvíli vybuchlo
celých 8 minut by sis toho ani nevšimla (světlo letí tak pomalu)
celých 8 minut by světlo dopadalo na Zem
celých 8 minut by tě sluneční světlo hřálo
možná jsi chtěla pronést pár slov, která
by se bezpochyby zařízla do ostatních na Zemi (jenže jsi mlčela)
a tak jsi je pohřbila do země
nakonec je vyměníš za těch pár minut
za partii bridže za vzpomínky na všechny
ty doteky tisíců a tisíců prstů,
které se proplétaly, spojovaly a třásly na pozdrav
nakonec je vyměníš za těch pár minut
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za poslech portugalského fada, než se zlomíš
pod tíhou životů, které jsi nežila
světlo poputuje a doletí na Zem
(v těch 8 minutách, které ti zbývají)
a drobná pírka zatemní paprsky
ve tvém pokoji, zadržíš je smíchem
vzácnými výdechy plic plujících vzduchem a
budeš myslet na racky
jestlipak by mohli létat,
nebýt toho, že se někdo (ty) zasmál
tomuhle konci světa a v duchu nevěřil
že lidé jsou jediní tvorové
schopní plakat
schopní se rdít
schopní se smát a
líbat se na rty
?

Přeložil David Koranda
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Červený epos

…pamätaj,
dostaneš to, o čo požiadaš,
žiadaj o všetko

Môj život v novom miléniu
Naozaj, čím viac som nenávidel ľudí, tým som mal radšej mačky.
Potom ma ľudia začali prekvapovať.
Často v tom figuroval oheň alebo f ľaše
Coca-Coly s benzínom, čo je nakoniec to isté.
Keď na seba spektákel vezme podobu ohňa, nastáva problém
ako podpáliť oheň.
Niektorí priatelia tiež chceli pomôcť
po tom, čo zomrel Michael Jackson i Whitney Houston
sa z toho stala nová pop-music.
Bez pochopenia
svetového systému a pravdy o pevnine ako mieste pre politiku
a mori ako priestore pre obchod
je ťažké prijať tie ďalšie
najdôležitejšie fakty našej doby. Pirátov. Moji priatelia
a piráti a mačky – nakoniec to závisí od
súdruhov – súdruhov známych a tých inde.
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Kázeň ohňom
1. ČERVENÝ EPOS
Mediátori! Matadori!
aký triviálny a objektívny je tento svet!
		semiológovia! dokári!
objektívny a triviálny!
sme v piči všetci
		
vlastne nie všetci ja mám povojnovú modernú
estetiku a inštinkt smrti
na diaľkové ovládanie každá romanca
		
má dve strany
zamestnanec a štrajkujúci
a v poslednom čase je stále ťažšie
		
rozpoznať ten rozdiel
vrch kociek nikdy
neodhalí kto je kto!
		
ó mediátori! dokári! atď…
Madrid je niekedy v plameňoch
ale Španielské schody sú prekvapivo
		v Ríme
ktorý je často v plameňoch
poteší že Oakland je tiež niekedy v plameňoch
		
Atény sú skoro
vždy v plameňoch i Solún
Big Data mi našepkáva
		
s akou pravdepodobnosťou bude pri
danej miere ziskovosti
v danom sektore pri danej úrovni
		
zadlženia domácností danom poklese
reálnej mzdy dané sídlisko
v plameňoch ak je dané
		
že oheň je nespútanou skutkovou podstatou.
Začať znovu odznova
písať iba pre priateľov
		
dvaja milenci rovná sa nula
dve špekulácie minimalizujú riziko
pokiaľ by Tender Buttons napísal
		
kapitál namiesto kapitol
OBJEKTY JEDLO MIESTNOSTI
by tá kniha mala iba jedinú
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s názvom PRACOVNÁ SILA
hoci technický jazyk nie nutne napomáha
k získaniu podpory verejnosti
		
pokiaľ by Lunch Poems
boli poéziou budúcnosti
zneli by úplne že
komunizujem komunizujem komunizujem

2. TRANZISTOR
Revolúcia buď bude, alebo nebude. Ak nebude, tieto básne boli
iba rozptýlením. Ak bude, bude buď úspešná, alebo nebude.
Ak nebude, tieto básne boli lepšie ako nič. Ak bude, bude
sprevádzaná nepokojmi, ohňom a rabovaním, ktoré sa buď
budú šíriť ďalej, alebo nebudú. Ak nebudú, tieto básne boli
kuriozitami, ak budú, bude sprevádzaná ďalšími nepokojmi,
manifestmi, barikádami a sloganmi a tieto buď budú povýšené
na populárne piesne, alebo nebudú. Ak nebudú, tým to skončí.
Ak budú, tieto populárne piesne buď budú prekonané, alebo
nebudú. Ak nebudú, tieto básne sa ničím nelíšili od týchto
piesní. Ak budú, všetko populárne buď bude zdevastované
nepokojmi, barikádami, manifestmi, okupáciami a ohňom,
alebo nebude. Ak nebude, strávime niekoľko ďalších dekád
rozhovormi o kultúre. Ak bude, revolúcia už vtedy bude buď
zničená zvnútra, alebo nebude. Ak nebude, bude zničená
zvonka a tieto básne prežili statočný boj. Ak bude zničená
zvnútra, bude to sprevádzané nepríjemnými stretmi
s bývalými priateľmi a budú nasledovať ďalšie manifesty, nové
slogany, pretrvávajúce okupácie a komúny a z milencov budú
nepriatelia. Nevieme, čo sa stane potom, ale toto určite stačí
na konštatovanie istých predbežných záverov. Báseň musí stáť
na strane nepokojov, rabovania, barikád, okupácií, manifestov,
komún, sloganov, ohňa a nepriateľov.
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3.BÁSEŇ KONČIACA CITÁTOM NIEDECKEROVEJ
Držím si myseľ pod pazuchou
kde nesiem
		
hlavu keď kráčam
na trh keď
kráčam kráčam dolu
		na trh
akcie sú sociálne
ale myseľ súkromná
		
keď kráčam dolu kráčam
dolu do pekla
myseľ je súkromná mal
		
som víziu myseľ
je súkromná akciová spoločnosť
pod pazuchou keď
		
kráčam mal som sen mal
som Baudelaira mal
som Rimbauda akcia je
		
sociálna ale Apollinaire kráča
korzuje dolu
k trhu korzujem
		po trhu
kráča von kráča domov
kráča ulicami pomenovanými podľa
trhových miest
mená sú sociálne
		
ale storočie je súkromné
peklo je sociálne
ale myseľ nasleduje
hlavu myslí si že môžeme nechať
		
že môžeme ísť
dolu na trh
a nechať proste nechať myslí si že môžeme
		
byť v ňom ale nie jeho
vieš príliš dobre
že najlepšia poézia
		
nie je ani trochu revolučná
vieš tiež že poézia
je najlepšou dostupnou cestou
		
k potvrdeniu tejto pravdy
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teraz začíname chápať ako
je nastražená pasca ako
		
bola nastavená už
pred tvojím narodením
myseľ pod pazuchou
		
na trhu poézie, ktorý existuje
napriek spontánnemu
kvíleniu básnikov, ktorí si myslia
		
že nesmie byť žiaden
trh pretože si
nemôžu dovoliť to, za čo by
		nemali platiť
akcia je sociálna ale trh
existuje ako tajná
		
polícia bohužiaľ trh
ťa nikdy nepošle
do väzenia za tvoje básne hoci
		
sme všetci v súkromí
verili že sme
hodní väzenia za hrozné buričstvo
		našich dityrambov
verili že si zaslúžime tú poctu
tak trochu ako ¡NO PASARAN!
		
todos somos Pussy Riot
ale dobrý čitateľ
pripravený na sťahovacie pásky
		
nepríde po nás
Svet básne je
tento svet je abstraktný
		
a reálny báseň
zlyháva keď vyhrala
pretože nemôžeš žiť
		absolútno Víťazstva
nad Slnkom až kým
odrazu budeš môcť a my môžeme a mnohí
		
zomrú keď sa tak stane
poézia bude obnovená
v krvi negatívu
		
”a hrozivo mnoho iného“
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Tranche 1
Prežil som smrť syntaxe prežil som imperiálne gramatiky prežil
som prasknutie bubliny viditeľné z vesmíru prežil som
samovraždu peňazí na záchranu hodnotného života prežil som
smrteľnú obeť filozofie na záchranu pred čeľusťami dialektiky
sledoval som ako sa špirála Vica stala špirálou Sismondiho
a ako sa tá stala le vrai viral livre stál som na úbočí nízkej hory
s Mallarmém v jednej ruke s balzamom na dušu v druhej a čo
zmohli vzletné frázy proti tisícom krásnych mužov zoradených
na slnkom zaliatom pobreží

Tranche 2
Zriekli sme sa svojich sŕdc zriekli sme sa všetkých svojich v dolároch
denominovaných aktív vrátane našich sŕdc máme radi
usporiadanú anarchiu máme radi racionalizované šialenstvo
my my my takí vzrušení hovoríme že kontradikcia je tekutinou
v ktorej sme uväznení prevrátime sa a vrátime sa a prevracanie
je forma ktorú nadobúda kontradikcia keď sme unášaní točíme
sa v kruhu v noci sme občania prevracania sme tropolitáni
a v meste prevracania v pohyblivej kontradikcii nejedli sme
ani nespali niekoľko dní a muži sú krásni a ženy sú krásne
a spomíname že sme sem chceli prísť a nikdy neodísť chceli
sme to znovu a znovu ale znamenalo to niečo iné

Otázka transformácie
Zomrel neschopný povzniesť sa nad haldy každodenného života.
Toto je hriech zúfalstva.
Hovorím, samozrejme, o Majakovskom.
V dvadsiatom storočí je to to najlepšie, čo možno o človeku povedať.
Revolúcia ho zradila,
skôr než on zradil revolúciu.
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~
Sapfó, vlastne, časť.
Bola si dlho posledným milostným básnikom.
V tomto období sa zrodila myšlienka komunizmu.
~
Mám rád to kanto, v ktorom sa Ezra snaží ošukať kameň.
~
Passolini miloval stranu odkedy bol mladý.
		Uprednostňoval chlapcov
s hladkým líčkami.
Musel opustiť Friuliu,
		
aby sa stal Friulským básnikom.
Myslím si, že je to príbeh kacírstva.
V Ríme tiež mali chlapcov a stranu,
ale s týmto rozdielom:
už žiadne prázdne odpoludnia,
		
už žiadne aleje.
Perverti a militanti sa naučili udržiavať iné vzťahy s oknami.
Každopádne, vyhodili ho. Až potom sa stal skutočným komunistom.
Uvidíš vývoj témy.
Sami naplníme svoj osud
		
a zomrieme v exile.
Strana zostarla, začala vykonávať pomocné práce a nechala si narásť
bradu.
Tá brada bola Stalin.
V Ríme chlapci s čeľusťami dostatočne chladnými a krutými
na prežitie
		olovených rokov.
Stalinova brada to všetkým celé pokazila.
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~
Ovídius si všimol tento jednoduchý fakt už dávno.
Vplývajú na nás neviditeľné
		
a neosobné sily.		
Pracujú na nás.
Kľučkujeme vo svojich okovách.
Práca sveta znovu a znovu premieňa telo.
Príroda sa zdá byť konkrétnejšia
než ľudia s ich vzdušným diskurzom,
		
ale pokiaľ duchovia šumia v každej rieke i skale,
nakoniec je to naopak.
Podstúpiť transformáciu
na strom medzi stromami
		
znamená stať sa
abstraktnejším a voľnejším.
Túto partiu sme už prehrali.
Preto tento nový vhľad do Ovídiových slov.
		Transformácie pokračujú…

Přeložila Terézia Klasová
Redakce překladu Štefan Benčík

25

LUCIA KRAMÁROVÁ
Kitchen sink drama
I.
zaseknúť lyžičku v káve
oprieť sa ako veslom
o bahnité dno
a čakať oči
napriahnuté pred seba
II.
nedotýkaj sa ho
jeho lákavá mŕtvosť
spomalenosť hnitia
červených membrán v mraze
sem patrí
nedotýkaj sa ho
toto gesto je pre teba
nepopieraj ho
zlíž mu z podrážok
zvyšky snehu
III.
oči oboch dôverných mŕtvych
sú sčerené
ak vernosť
tak jedine archetypu
hrob poprosím znovu vysvätiť

Štuchanie do medúz
štuchanie do medúz
odmerané
opatrné
nakoniec divé
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overovanie konzistencie a stavu
ako keď dofukuješ dušu na bicykli
pečieš plnenú kačicu
ohmatávaš penis
už je to hotové?
takto?
viac?
vyplavené
do tvojich rúk
štuchanie do medúz
na to si počkáš
prvý raz len prebehneš okolo
zaostríš na svoju korisť
(zdravý zdochlinár)
pri návrate už nepremeškáš
meradlom všetkého je tu
mokrosť a rozklad
(znamená niečo prebehnúť niekomu pod vlascom?)
dve kólie už sú úplne zmáčané
malinkej rybke sa prepadol hrudník
namiesto carpe diem
nové veľké heslo
štuchanie do medúz!
bez štuchania do medúz
by sme sa totiž nikdy nič nenaučili
pláva ich v nás ktovie koľko
všetky zlyhania
všetky katastrofy
ktoré nás čakajú
migrujúce rodiny medúz
ich bezmyšlienkovité
elektrické úškrny
neobrátime v náš prospech
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z vody sme vyliezli príliš dávno
náš čas prichádza po odlive
držíme v rukách tajnú zbraň
štuchanie do medúz

Fazuľová nežná
a telo plné teplej krvi ako smaltovaný hrniec
(už prekypelo
tak pri plameni striehne sa lenivo
cigaretku sem, cigaretku tam)
a v nej
srdce práve uvarené pláva
(surové nešmakuje
príliš mnoho vzrušenia)
a ako cesta ubieha
loví do lesklej naberačky
(do kanoe krv
aby snáď neodplávalo)
a pozerá von zastretým oknom
odštipkáva
púčik sa zvára kde sa zráža krv
dohnaná ďaleko za var
klíči nový vodný kvet
trochu tuhé
ale predsa chutné mäsko

Príliš
niekto obesil na preliezke vo dvore mačku
už to nestrpel
vo vnútri
začínalo to presakovať do stien
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všetky špáry toho boli na prasknutie plné
z vodovodu už-už začínala kvapkať krv
otvárať dokorán okná už dávno nepomáhalo
a dvere
to je nebezpečné
kľúč vždy nechával zvnútra v zámke
chcel si byť istý
že keď sa vráti z práce už to nebude zízať len na neho
a podliezavo kňúrať
niekto obesil na preliezke vo dvore mačku
nedá sa to nijako obísť
očistiť sa
my za to totiž naozaj nemôžeme
môžeme sa len nahlúplo prizerať
a ponáhľať sa ozlomkrky preč
tam kam sme predtým mali pokojným
odhodlaným krokom namierené
keď to nečíha
je to to totiž ešte ďaleko hnusnejšie
zazerá to roztrhnuté
absolútne priamo
niekto obesil na preliezke vo dvore mačku
chceli by sme
ale nedá sa toho dotknúť
nepatrí nám to
len jemu sa podarilo na to nejakým špinavým zázrakom položiť ruky
zviazať to do pozemských medzí
strašne sa musel tešiť
strašne sa musel rehotať
keď zistil
že aj toto raz skape
niekto obesil na preliezke vo dvore mačku
v skryte našich bytov sa trasieme
vyhliadame z balkónov
a omotávame si okolo prstov motúziky tak úporne
až sa nám zarývajú pod kožu
teraz je to ale príliš opatrné

29

M a rtin Luk áč

30

2016

a len tak sa nám to nezjaví
až keď nás premôže spánok sa nám to
výsmešne celé zloží na prsiach
niekto obesil na preliezke vo dvore mačku
a uvedomiac si
že tak získal aký-taký náskok pred tým
a pred nami
vydal sa hľadať
vybájený
zadný vchod

Rajské
deti mi zjedli paradajky
naťahujú opálené nohy po posteli
otočené tvárou dolu
napojené na jedno spoločné
lenivé srdce
upchaté molitanom v lacnom matraci
hrá:
”Darth Vader breathing 10 hours“
deti mi zjedli paradajky
tlak prstov sa šuchol pod kožu na krku a dranká
na povrchu zatiaľ žiadne obrazy
stopy ako spiace chrústy pod snehom
ozajstné veľké chrústy
čo za boľševika vyhubili
jedno ráno vyletia vo veľkých rojoch
odnášať škôlkarov a prevažovať mladé stromy
len ja si z ich vyčíham
a nachytám z nich na polievku
poctivé štvrťkilo
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TENTO NEEXISTUJÚCI OBJEKT NAŠEJ LÁSKY
TMA
Nič skutočné si nezaslúži lásku – milujme čo nie je!
Tento neexistujúci objekt našej lásky nie je fikcia.
TENTO TEXT NIE JE FIKCIA!
Fikcia nie je o nič viac hodná lásky než my, a my si lásku
nezaslúžime.
TENTO TEXT JE LÁSKA.
Tento text nie je skutočný.
TMA
Ext. Ulica. Večer. Tma
Univerzálny chodník metropoly, ostrý roh dotyku dvoch výškových
budov, záveterná strana – tá, ktorú od cesty nevidieť.
Deravý asfalt, zelené črepy f ľašiek, kamene, nefunkčné osvetlenie –
náhodne roztrúsený sliepňajúci kužeľ a tma.
Zamatová.
Zamatom prechádzajú postavy – tiene, halia sa doň ako do kapúc,
občas vykríknu, ich SLOVÁ sa miešajú s HLUKOM vychádzajúcim
z budovy.
Oceľové dvere s odlupujúcim sa náterom. Nepovolia pod dotykom
ruky, ani sily. Chlapčenská dlaň s namodrastými hánkami chytá
kľučku, noha zospodu drhne o zárubňu.
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Trhané výdychy.
Údery o plech, smutné hlásky, zimomriavky.
Čelo a plavé vlasy na kľučke.
Niekto Gabriela odsotí nabok.
Spoza chrbta mu vybehnú dve postavy v tmavých bundách
a kapucniach, prvý do dverí trikrát kopne, druhý vykríkne (heslo),
otvorenie dverí.
Úzkym priezorom presvitá ostro rezaná tvár, ruka na ramenách
mužov v kapucniach, zrazu ťažké, takmer hrejivé hlasy, objatia
a dotyky čiel.
Do ulice sa vyvalí svetlo a prach.
Muži vstúpia, zužovanie priezoru, z priezoru sa vykloní torzo,
šľachovitá ruka schmatne Gabriela a vtiahne ho dnu.
Int. Schodisko. Večer. Vstup. (Zdola neživé svetlo)
Muži položia Gabrielovi ruky na ramená, Gabriel sa otáča – všimne
si muža s ostrou rezanou tvárou, ktorá ho upútala.
Sedí pri dverách, spoza nízkeho stolčeka stráži vstup.
Usmeje sa – Vincent je viac chlapcom s vráskavou tvárou, než
mužom. Skloní sa, vytiahne f ľašu piva, viečko odrazí o radiátor za
chrbtom a podá ju GABRIELOVI.
Zo stola zodvihne svoju f ľašu, pripijú si.
Úsmev.
Obojstranné zovretie zosilnie, zrazu smeruje nadol, Gabriel skriví
tvár bolesťou, Jakubko mu vrazí pod rebrá, druhého špica ho trafí do
kolena a podrazí mu nohy.
Obaja muži urobia pár krokov dole schodmi a miznú v tme.

33

TERÉZIA KLASOVÁ

Int. Zákulisie. Za závesom.
(Záves s nepatrnou výšivkou oddeľuje priestor zákulisia od HLUKU
a TMY, za ním dievčenská silueta – Mína.
Z tmy sa rysuje vešiak a stohy predmetov – handry, kotúče káblov
– voľných aj prepájajúcich efekty pripravené na hranie strategicky
rozmiestnené po zemi, konštrukcia s projektorom, z ktorého
vychádza mäkké svetlo).
Mína sa ponára do závesu, ktorý sa jej vpletie do tmavých vlasov
a zostáva jej padať na ramená.
Do zákulisia vbehne Jakubko a druhý muž v kapucniach. Jakubko
zo seba strhne zvršok a druhý zmizne, Jakubko si oblieka čisté
tričko, zasekne sa – z hromady vecí vytiahne zvyšok tielka
a starostlivo si doň začne utierať ruky.
Mína sa na šuchot otočí (záves pri chôdzi vlečie za sebou – krčí sa
a zvíja ako živá clona sfarbovaná tyrkysom a rotujúcimi okrovými
škvrnami).
Do zákulisia vojde Vincent, zavesí si čiernu šiltovku na vešiak a tiež
sa začne prezliekať.
Torzá chlapcov: hrudné koše, jazvy a modriny.
Na tielku v Jakubkových rukách škvrny od krvi.
Mína mu ho vytrhne a vyčítavo mu ho pridrží pred očami.
Jakubko sleduje postupné vsakovanie krvi do rebrovanej štruktúry
tkaniny a Mínine rozšírené zreničky. Jej priesvitná pleť obopína
lebku tak tesne, že ju musí byť cítiť pod prstami.
Porcelánovú, možno chladnejšiu než kameň a určite hladkú... tváre
neoddeľuje viac, než medzera neuskutočneného dotyku... určite
chladnejšiu, možno s prekvapivými nedokonalosťami, ekzémami,
prasklinami...
Vlepí jej facku.
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Vojde Vincent: Míne ľavou stranou líca steká tenký pramienok krvi,
zotrie ho, chytí ju okolo pása a vyloží na reproduktor.
Jakubko sleduje svoje prázdne veľké dlane – na opakoch pulzujúce
riečisko žíl.
S Vincentom vytlačia reproduktor (s Mínou) na javisko.
Mína sa otáča a trojica sa ponára do závesu – padá z Míniných
vlasov a obaľuje telá Vincenta a Jakubka, v obrysoch hranaté
a mátožné.
Mína začína spievať.
Jej hlas vychádza zo sveta spoza clony.
Nedá sa opísať.
TMA
Zmena hluku.
Kaskáda plechových úderov preniká priestorom, ktorý sa roztrasie
spomienkami na odboj, vznik novej, hlukovej topografie miestnosti,
rozbíjanie úderov o steny.
Do tmy vyšľahne tenký lúč – osvetlí dav.
HLAS
White light and flowers, a pleasant dream
Only lithium controls me
Everything keeps going
Frozen
We’ll all be dead.
Lúč sa štiepi o telá.
Záblesk.
Odrezky tiel – vystupujú vo výrezoch z prameňov svetla –
päsť, konček nosa, vlasy zahrnuté za uchom, kútik pier, dlaň
s namodrastými hánkami.
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Gabriel si dlaňou utiera krv z rozrazeného líca a nosa, privretie
viečok – v hmle sa sformuje svetelný ihlan.
Po vystúpení z tmy, telá vstupujú do ihlanu, pohlcujú jeho žiaru,
ihlan začína vibrovať, telá prenikajú hlbšie do centra žiary,
prienikom a vibráciami sa z ihlanu odštiepujú menšie
pod-ihlany vibrujúce rovnakým rytmom.
Každý z ihlanov sa mení v zdroj emitujúci vlastné svetlo.
Gabriel sa rozhliadne okolo seba – telá sa približujú a odďaľujú, ich
pohyb sa synchronizuje – mätež tiel, v ktorej už nedokážeš rozlíšiť,
kde začína jedno a končí druhé.
Vznik JEDNOTNÉHO TELA narúšaného zábleskami.
Striedanie svetla a tmy zrýchľuje – ostrosť prienikov do TELA nejde
vydržať.
Gabriel zavrie oči.
Miestnosť prevalcuje nemilosrdné spätné svetlo – rozmetá
JEDNOTNÉ TELO, z každého z POD-TIEL strhne počas záblesku
živú hmotu – hladkú líniu siluety pretrhnú kosti.
Prieraznosť SVETLA kulminuje, záblesk vyhasne a TELÁ sa
navrátia späť k neporušenej prvotnej telesnosti.
Gabriel rozovrie prsty a vzhliadne k pódiu.
Mína už nespieva, ustrnie s rukami stále za chrbtom, Vincent ju
vyloží Jakubkovi na ramená. Nevládze sa vystrieť, Vincent ňou
trhne a narovná ju, nohy sa jej zosunú, tupý náraz piet Jakubkovi do
hrudníka.
Jakubko pevne zovrie Mínine členky, niekoľkokrát nadskočí, Mína
mu položí ruky na hlavu, nemôže sa držať inak, jej dlane sa stratia
v tmavých, hladkých vlasoch.
Jakubko hľadí pred seba: pohľadom kĺže po ľuďoch ako po veciach,
vidí cez všetko a ničoho sa nedotýka.
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Vincent pristúpi k projektoru a spustí film.
Int. Spätná projekcia (za chrbtami trojice)
(hrá anestetizovaná modulárna elektronika)
Projekcia
(Jakubko s Mínou na ramenách stoja pred plátnom, striedavo
vykrikujú.)
Ext. Slnečná rušná ulica
Zábery davu – v centre semafor.
Muž v helme sa rozhliada, pohľad do kamery.
Strih.
Horiace, prevrátené auto. Čierny kúdol dymu.
Mína : ”Náš svet je krásny!“
Strih.
Chlapec v červenom tričku s batohom hádže dymovnicu na
prechádzajúce policajné auto.
Jakubko (prudký odpich pred výskokom, Mína mu bradou narazí
o zátylok) ”A bohatý!“
Strih.
Dav zmizne.
Muž v helme stále upiera pohľad do kamery, zamáva, sníme si
helmu, niečo kričí, ale slovám nerozumieť, otáča sa, gesto smerom
do druhého plánu – sprava vpád rozostreného objektu.
Strih (Bezpečnostná obrazovka)
Muža bez helmy zasiahne dymovnica.
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Po tvári mu steká krv.
Mína (vystiera sa, z pier jej kvapká krv a z očí slzy) :
”Dnes zomrel on“…
Muž bez helmy kričí, ale slovám nerozumieť.
Strih.
Pohyb.
Do šera sa rozpúšťajú ohnivé kruhy.
Strih.
Jakubko : ”Zajtra môžeš ty“.
Zhodí Mínu na zem a kopne – Mína sa odtiahne, chrbtom narazí do
Vincenta, Jakubko Gabrielovi zastrie výhľad.
Gabriel sa vrhne vpred a zápasí s telami – trhá zovretia, dotýka sa
cudzieho potu, vnára prsty do cudzích vlasov, naráža do chrbtov
a jeho nárazom odpovedajú cudzie výkriky – cíti cudziu zlosť
a prekvapenie a neprítomnosť a chlad dlaní, ktoré mu zvierajú
ramená.
Nakoniec sa prederie k pódiu, zakvačí sa o vyvýšený, plechový lem
a vyšvihne sa naň.
Vincent sa k nemu otočí a usmeje sa – zachytí výsek z tváre
Jakubka a Míny.
Stroboskopický blikot.
Nečakaný nárast HLUKU.
Hrdzavé skuvíňanie.
TMA
Hladká na dotyk, nekončená a bez hraníc.
Gabriel stojí asi 2 metre od Vincenta, Míny a Jakubka, nemenná
vzdialenosť.

38

2016

Mína : ”Obrie spoločenské telo Impéria.“
Vincent: ”Obrie spoločenské telo Impéria so súdržnosťou
a nehybnosťou medúzy.“
Mína a Jakubko: ”Ty, ktorá svojou oblosťou zahlcuješ celú zem!“
Vincent: ”Jej telo pokrývajú stovky, tisíce elektród tak rôznych
druhov, že stratili svoju podobu.“
TMA
Int. Otvorený vozeň vlaku. Večer.
(Koľajnice lemuje kamenistá cesta, ľahko zvlnená krajina)
Gabriel naráža hlavou o sklo a nárazy mu trieštia cestu pred
očami, nachvíľu vidí všetky z možných ciest, križujú sa navzájom
a pod povrchom na okamih nárazu utvoria celistvú zónu
neuskutočniteľnosti.
Po náraze sa jednotlivé úlomky ciest odštiepia, preniknú sklom
a splynú s poslednými zvyškami svetla za oknom.
Gabriel otvorí oči – snaží sa zaostriť, rozoznať, zapamätať si
a priradiť k príslušným možným cestám jednotlivé body, zástupcov
predmetov v krajine.
Vlak vchádza do zákruty, Gabriel sa rozhliadne po vozni: je takmer
prázdny, okrem neho sedí na dvojici sedadiel pri dverách mladá
žena, dlaňami si v tuhom sťahu zviera ramená, hlavu obrátila
k oknu oproti – v zákrute sa vlak naklopí a odhalí väčší úsek cesty
v tesnej blízkosti koľajníc, žena uprie pohľad na pravidelné, svetlé
kusy vápenca vo výsype a zovrie lakte tesnejšie, akoby zacítila
pozorovateľa.
Obráti sa na Gabriela, stretnutie pohľadov, žena vybehne z kupé
a Gabriel ju nasleduje, nestihne prebehnúť zároveň so ženou, stláča
spínač dverí a čaká na aktiváciu fotobunky, žena medzitým mizne za
rohom, za ktorý už Gabriel nedovidí.
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Dvere sa konečne otvoria a Gabriel vojde, krátka chodba vedie
priamo do priestoru spájajúceho dva vagóny – Gabriel stojí
uprostred, pozerá von.
Z krajiny vyrastá vodojem – modrá žrď ukončená striebristou,
cibuľovitou kupolou zaistená niekoľkými podpornými lanami,
možno ho lemuje úzky betónový múr a možno k nemu vedie cesta,
ani jedno nejde rozoznať.
Gabriel sa otočí sa, odsunie dvere do medzipriestoru
a vstúpi do tmy.
Titulky:
TENTO NEEXISTUJÚCI OBJEKT NAŠEJ LÁSKY
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Znemilosrdnění
The rivering waters of, hitherandthethering waters of. Night!
James Joyce
Mířím za ní (dveře nemusí zaklapnout—chodník je tak bílý—cyklo—
ne—st-zka—ne), ano za ní, je to ona, ač když jsem ji prvně uviděl,
nikdy by mě nechápajícího nenapadlo (ano napadlo, snil jsem
o tom jak ji ach—později) a je to přece tak, šla ke mně, přišla—zaklepala—(slyšel jsem to tehdy—jediná její i má záchrana) a chtěla se u mě učit, říkám: proč ne? mohl jsem ji naučit jen krátké
a malé věci, jen clonu, jen expozici, jen chytání světla a říkal jsem
jí vždy: Když fotografuješ, vždy mysli na světlo: ne na světlo
v objektivu, ale světlo na fotografii, na tom malém obrázku, který z toho bude; do světa lze spousta světla přidat, málokde je ho
však dost na to, aby ho nemohlo být snad i lépe někdy víc. Fotografie nikdy nejsou (a bílé koleje—viděli jste je? ptáci na nich
sedají a pod klinknutím streetkáru všechny odletí—jako růže nebo
rybky) takové (jaké? už jsem zapomněl...)—jak vidíme skutečnost:
o tom jsem mluvil, o tom jsem jí říkal, to jsem ji učil. Nic nikdy
není takové, jak se jeví—ano! Nesměla na to zapomenout, ale co?
Dělá—fotí nejnudnější ze všech objektů (lidi): ale co? je bohatá
(jsou slavní, ach, jen lidé – sportovci a muzikanci a modelové
a—)—já bohatý nikdy nebyl (jak se to dělá? jak se s tím žije?) bílý
chodník a vidím už světlo—čisté (je teplo); myslím, že za ní můžu
jít: už je vzhůru, jako každé ráno vstává (jako každý každé ráno
vstává). Uvidí mě? Budu stát před tím domem? Uvidí mě? Stál-li
strom někdy před domem, já jsem musel stát za ním, protože jsem
ho nikdy nijak neviděl—všechny mé duše, všechny mé milenky—
svítící paprsky o(d)padaného světla v koších—stály skryté za
a před, ale nikdy tak blízko. Zpátky je vše a odtud je třeba vyjít,
ne vpřed, nýbrž vzad, tím směrem se hýbe paměť, čas. Zde je má
ruka! Má jistota—mé echo—vrásky a žíly se do ní navrací, do
dětské ruky, jež ještě ňadra nedržela—vyrovnávám se s chaosem
nesrovnaných nevyrovnaností. Modré auto už přece nikdy nemůže být; tak to cinká—bílý opar bláznivství vzpomínek (už ničím
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jsem si nebyl nikdy jistý). A nyní znovu: ten dům tu stojí, ten hrad
k neproniknutí a na vrcholku nahá žena (vrchol směřování) a pod
ním a před ním a mezi ním pád (nevyhnutelně nevyrovnatelný).
Touha je víc než možnost či schopnost—touha je ubíjející palicí—
ubíjí možnosti i schopnosti. Touha—minuty mých mýtů; město
je malé velké—bílé ve slunci. Fotografie je věčná jako sen (přemáhání–sny–přemáhání). Už mi téměř a bez výhrady bylo podáno zapomenout, jak prostořekým řekým prostředkem prostřednosti může být fotografie; její fotografie—barevné—téměř vždy:
dává svým obrazů nádech snů; jsou bíle rozstřepené mlhavostí
jisker sítnice; já fotografuji černobíle, jako bych chtěl zachytit svou
minulost můj—můjbarevný—barevný je to jeden jeden hromadný
film dohromady barevný—film už skončil a nemám už žádný, není
k natažení už žádný, žádné žadatelné světlo sítnicí neprochází.
Přichází-li vše dobře, přijdu právě v čas, kdy se bude oblékat
a někdo další bude přicházet, aby jej fotografovala. Někdo známý,
jistě (neznámý pro mě), mě ani nezaznamená (to bývají bez výhrad
a bez pohledů) a já budu sedět v křesle a sledovat klapky a její
holá lýtka a velká okna—takové to bude, přijdu-li včas, ale světlo
ještě stále nevyšlo z módy ani slunce. Přináším vám nánosy
přírodních přítomností! Vzpomínky nejvíc bolí: zpět, tam. Mužům
jsem záviděl jejich klobouky a jejich ženy a ženám... —iluse ilustrativního textu mého znemilosrdnění [dal-jsem-v-proudu-vědomí
-průchod-vzpomínání;nechávám-ho-téct-jiným-směrem]—obleky už dávno vyšly z módy, ale některé krásné a teplé dny na
tomto světě (všechny předcházející dny byly dny první; dny byly
dny—nikdy naopak!) – bylo tam krásně, minulost dosud neexistovala; ale to Nic: Jen zpátky: Projížděl jsem wycliffovskou krajinou a světla dělala modrá ohambí mým rukám (jako okounům).
Auta na mostech. Žlutá s červenými střepy. Je tak brzy—proč?
Její okno—tolikrát jsem pod ním takto stál. Je tak brzy, začíná
být modro—východní modro světlavé. Jistě a jasně. Teď jen čekám, až se objeví v okně—stává v něm nahá, má dlouhé nohy
a dlouhé ruce, je celá dlouhá a má malá ňadra a uplý zadek a tenká stehna; je to jako milovat se s dítětem—dokonalá podoba byla
věnována všem—.Je to nenaplněné—dítě ještě nenarostlo své
původní podoby, své opravdové dofouknuté, nenadechla se ještě
těch tvarů; ale už je narostlá—to je to. Večer spává nahá s před
a nadloktím s meziloktím a mezizápěstím napojená na čiré světlo skla a má o mě zapřenou hlavu; čelo. Po celém dni. Bradavky
se skla nedotknou, bojí se jí a stahují se zpátky. Zelené červoto-
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čivé srdce s pěstí krve. Ze rtů jí ční—tolik holubů? město je prázdné, zbyli jen oni—zoubky, jen malé (jaká malá krátká jejich jedinečná řada). Ne, ještě musím zpátky, ještě musím, ještě jsem
neprošel vše, abych ji mohl spatřit—držet pěst krve, držet malá
ňadra, malé nohy a klást ta dětská ústa do svého klína. Jako klín
působí—jen roztahuje uzavřené otvory v jejím těle—ústa se jí
nejvíce otevírají při klínění našich klínů. A zpátky: [moje-technika-tíhne-k-experimentu:ale-je-to-experiment-experimentující-nebo-se-jen-v-něm-ukazuje-zvládnutí-možnosti-experimentálních-technik-jiných?již-zexperimentovaných?] Vraťme se teď
zpátky; : o kolik byla starší—o 11 let; o kolik jsem teď starší já?—o 15, o 20. Hřívny a ramena. Lvi sedící před. A to není vše. Její
oči sklopené. Jak růžové hledět, sklopené; ta neopravdovost slov.
Né—ještě jednou: ptáci vysedávají a kolem—přisedla tehdy—byla
mladá (já byl mladší; co na tom) a byla nahá (a tak) a tak a tak
a tak a ta se tak se styděla ostýchala, proto jí bradavky stály
v pozoru, proto měla prsa husí kůži (kůži bez per(r)) —tak proto.
A sklopené oči (ne)hledí a pootevřené rty (jen na výdech – ani
nádech by se jimi nedostal) seděla tam sklesle na kraji, jako
anděl se sebranými usebranými křídli. Tehdy: Hladil jsem jizvy
těch křídel, hladil jsem záda: ramena lopatky bedra kostrč – ramena lopatky bedra kostrč – kostrč bedra lopatky ramena—ralobeko—kobelora. Jiný večer: Dlouhé vlasy; —skopnutá z nebe
—> povýšená na člověka. Topil jsem se v jejím klíně ten večer—
zavřel jsem oči, nadechl se a ponořil hlavu a snažil se už nevyplout—celý, až po ramena—až po ralobeko—celý ponořený (v) celý
ten klín i já i oba jsme voněli nádherou (jakou má jen zrození)
a v pokoji zatím visely závěsy a okny se (d)ovnitř (d)ostávalo
světlo. Myslím, že zastínil slunce, když vzletěl tik—a z přetrhaných
zpřetrhaných mléčných představ bílých dětí se ú-tkalo rudé lože
cvočků pruhované pletené mezerami v bezlůní za bezluní; tak—
stažené tažené žene ženy střepící ícny cnů a ů a ú. A chodník je
znovu rozšlapaný a znovu ochozený a znovu a klap; nepřítomnost
toho domu je nepřítomností budoucností (urousal jsem se v tichém žlutém lese). Když odejdu nyní, může žít šťastně. Už žádné
ničené dětství—mládí—dospívání; už žádné nahrazování neprožitého včas. Mé okapy stékají. Kam šla?—Snad jsem ji viděl. Snad
uvidím i ji i všechny je ještě jednou (ji a ji a ji... ji a ji a...) a zároveň.
Těm dívkám bude opět tolik krásných málo let. Mně ne. Já budu
tak starý. Stojí-li skleněné dveře mezi námi, stojí mezi námi celá
zahrada; tehdy se mi chtělo kouřit—kouřit tak moc—tak moc jako
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nikdy a nikdy, a když mi (nikdy)(ale za jakým účelem?) a když
došly cigarety, běžel jsem na pláž hledat malé snědé chlapce a za
kameny je nechával ležet na zádech—oddávat se mým ústům—
nechával jsem jim okolo červené prstýnky;—na terasách za deště jako ve snu. Tehdy mi řekli, že není možné se vrátit, tehdy mi
to tvrdili: Není možné se vrátit, protože se nikdy nevracíme, ta
nádraží jsou pokaždé jiná: tolik-rát jsem tak a tolik stál před tolika tolikerými domy a tolikrát tolik tak šlapal tolik cest, než jsem
se přesvědčil: k vykročení X k otočení [spontánost-této-metody
-je-na-hlavu-na-hlavu-padlá-mes-amiés!] 1: tolik tolik tolik mi
to nechutnalo 2: ”Přičichnout, prvně přičichnout“ 3: ...přivoněnt
4: a v tom zrůžesadu 5: tolik tolik tolik 5.1 tolik tolik tolik 5.2 tolik
tolik tolik 5.3 tolik tolik tolik ...5... mi chutnala—tolikrát 6: a zase
si zvykat na jinou příchuť; učit se znova nové telefonní číslo. Co
asi teď dělá? Stojí opřená loktem—svým špičatým oknem o loket
jako diamantová svíce a stačí vteřina a okno se pod ním a před
ním rozletí a ona poletí a rozlecená padne mezi střepy—jen opřená a kouří přes spadené vlasy a hlasy se dívá sen do míst, odkud
se na ni dívám já, ale to bych ji viděl, ač věřím, že mě pozoruje;
když jsem totiž přišel a viděl jí na očích, že mě viděla, neřekla mi
nic, ale věděl jsem, že viděla váhání a to do ní vehnalo starost:
viděla nestojatost a rozpo(c)hyblivost v mých; ale nic, ale zpátky:
narazil jsem na světlo (kdysi—ať to znamená cokoliv); nepřináší
úlevu jen úlehu lehnoucím levným mým nížinám; ale ne—ten
dům je jako tisíce postelí, jedna na druhé, jako sny seskládané
z kousků dřeva a jisker skerých těl—budu muset dovnitř. Slunce
mi tehdy sebralo odvahu—stání v zelených lesích nemělo smyslu
většího než nestání v modrých vodách; proto jsem toho nechal.
Tak dlouho stojím a dívám se nahoru, až už jsem se nahoru vydíval a dostal; oči mě tam přenesly, není víc cesty, víc váhání, víc
oddalování, není třeba téct zpět—dopředu, jako řeka; harmonie
(”Probuď se“;”Nadechni se“). Už nemůžu čekat—vyjít pěšky? 9
pater? To bych nezvládl; pojedu výtahem (ale budu mít zavřené
oči): 1—2—3—4—a až se dostanu do devítky, až napočítám devět
krátkých království zašumění výtahové šachty, budu vědět, otevřu dveře a uvidím ji a bude to, už nebudu moct zpátky, budu tam
a uvidím ji a uvidím, teď už zbývá jen jedna věc: zmáčknout to
číslo ve výtahu. A jen zavřít oči a jet, ne zpátky, ale tam, vpřed,
tím směrem se pohybuje budoucnost myšlení fantazie.
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To, co chce
být napsáno
Rozhovor Alžběty Stančákové s Jeanem-Gaspardem
Páleníčkem uskutečněný 19. 8. 2016 v Paříži.

Jak se stalo, že jste bilingvní?
Matka je Francouzka, otec Čech.
Cítíte se být skutečně bilingvním autorem, anebo jeden z vašich jazyků
považujete za slabší než druhý?
Cítím se být bilingvním u vědomí toho, že v obou jazycích mám
nedostatky. Ani vlastně nevím, zdali je vůbec možné být
dokonale bilingvní.
Jazyk se sice učíte nejprve z běžného užívání s rodiči, ale osvojujete
si ho až při dozrávání: podstatné je, v jakém jazyce se poprvé
zamilujete, v jakém jazyce vás poprvé zasáhne důležitá kniha
nebo zážitek. Tyto zkušenosti formují váš vztah k jazyku i vaši
identitu. U mě svou jistou roli sehrálo to, že jsem takřka celé
školství absolvoval ve francouzštině, takže má první potěšení
z četby byla spojená s francouzštinou.
A první text?
První básně jsem psal ve francouzštině. V Čechách.
Zmiňoval jste vzdělání.
Rodiče mě dali nejprve do české mateřské školy: pro matku
historičku bylo ale záhy nepřípustné, abych se vracel domů
a pyšně odříkával básničky o tom, kterak hodný Lenin
brání děti před ošklivým carem. Poté mě poslali do pražské
Francouzské školy. Po maturitě ve Vídni jsem ucítil potřebu to
nějak vyvážit: matka si přála, abych jel studovat do Francie, ale
já se obával, že bych něco postrádal z českého světa a češtiny.
Přitom jsem v té doznívající pubertě byl lempl, sužovaný
depresemi, nevěděl jsem pořádně, co se sebou. Někdo

47

To, co chce být napsáno

doporučil rodičům, že bych se mohl zapsat na Institut základů
vzdělanosti. Tam mě na konci prvního semestru vyhodili,
protože jsem tam nechodil. Pak jsem nastoupil na Filozofickou
fakultu, obor Čeština pro cizince, jehož náplň byla trochu
jiná, než jakou bych asi býval potřeboval – ale tehdy jsem byl
rád, že mám pokoj od rodičů a že můžu většinu času trávit po
antikvariátech.
Podstatná pro můj vztah k češtině byla zkušenost v divadle Orfeus:
být nucen pravidelně mluvit několik hodin v kuse před lidmi.
Naprosto zásadní bylo setkání s třemi muži, kteří definitivně
nasměřovali mé zrání a tito tři důležití muži byli Češi.
Studia ve smyslu docházky jsem dodělal pak, již o trochu seriózněji,
na Sorbonně.
Jak vůbec pro vás probíhalo frankofonní vzdělávání v ČSSR?
Já byl strašně zvýhodněný, protože jsme s matkou mohli volně
cestovat. A ačkoliv jsem souvislosti nějakým způsobem vnímal,
věci jsem si začal uvědomovat většinou až zpětně. Otec s námi
třeba záměrně nechodil na francouzské instituce v Čechách.
Jako dítě to na mě někdy působilo takřka jako nezdvořilost.
Až později jsem pochopil, že si úplně nevěděl rady s výslechy
a že už k nim nechtěl být zván. Na Francouzské škole jsem
v první třídě měl jako učitelku Suzette Hejdovou, manželku
básníka Zbyňka Hejdy. Jeden čas jsme na chodbě mohli slyšet,
jak se dosti dramaticky hádá s ředitelem. Až zpětně jsem si
plně uvědomil hrůzu té situace: když se StB nepodařilo zlomit
Zbyňka, coby chartistu a člena VONSu, obrátili pozornost na ní
a začali například šířit naprosto nesmyslné fámy o tom, že na
škole pašuje drogy... Prostě se ji snažili křivě očernit a docílit
toho, aby byla ze školy vyhozena, protože dobře věděli, že celá
rodina je životně závislá na jejím platu. Taky se jim to částečně
podařilo: sice nebyla vyhozena, ale přesunuli ji na hůř placené
místo učitelky francouzštiny pro cizince, kde měla jen úplné
minimum žáků. To bylo v kontextu akce Asanace: ”Máte
ženu cizinku, proč se neodstěhujete do Francie?“ Zbyněk byl
donucen stát se domovníkem a byly mu záměrně přiděleny
ulice kolem Francouzské školy, aby se jeho dětem vysmívali
spolužáci: ”Tvůj táta, že je básník? Co kecáš! Tamhle zametá
odpadky!“
V 90. letech jsem si pak následkem dvojího, česko-francouzského
nazírání naivně zoufal: ”Proč se tu teď všichni ženou hlava
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nehlava do opačného extrému? To se nemůžou nejdřív trochu
rozhlédnout kolem? Viděli by, že ve Francii se s některými
nešťastnými jevy, které teď opěvují, léta potýkáme a nevíme si
úplně rady, jak z nich ven.“
Jak to měl Hejda vlastně s francouzštinou? Bývá občas zmiňován mezi
autory se vztahem k tomuto jazyku.
To je nepřesné. K Francii a francouštině ho vázala citová, rodiná
vazba. Samozřejmě četl Prousta, Célina, Camuse, Rimbauda...
ale v překladu. Hejdův Baudelaire, to byl Holanův Baudelaire.
Na začátku normalizace se francouzsky učil, byl schopný se
v základních situacích domluvit nebo si prolistovat noviny, ale
sám mi řekl, že by literární text nedokázal ve francouzštině
posoudit. Pokud vím, tu jednu Rimbaudovu básničku přeložil
na vnější popud. Z francouzštiny překládal také čínské
básníky, ale to se jedná o překlady, které si nepřál publikovat.
Přeložil jste řadu textů, převážně z češtiny do francouzštiny. Neláká vás
překládat z francouzštiny do češtiny?
Vykladačů francouzské kultury je v Čechách dostatek –
a překladatel je, chtě nechtě, svého druhu vykladač cizí kultury,
počínaje volbou překládaných autorů – zatímco je potřebnější,
aby čeští autoři byli překládáni do francouzštiny. I když: tohle
je příliš racionální vysvětlení. V první řadě překládám proto,
abych se podílel na kráse překládaného textu, důkladněji si ho
přečetl. (Teď samozřejmě nechávám stranou překlady, které
jsem dělal z důvodů čistě materiálních.) Až pak je to pokus
podělit se o svou radost z četby. Takže to hlavně bude tím, že
jsem se dlouho zdráhal psát česky.
Vy sám svoje texty nepřekládáte?
Ne.
K překládání sebe sama existují samozřejmě různé přístupy. Osobně
zde cítím bariéru. Z mého pohledu text – když se podaří – chtěl
být tak, jak byl zachycen: překládat sama sebe by bylo psaním
po druhé. To částečně souvisí s tím, jak kdo pojímá, co je to
text. Známá je třeba praktika Petra Krále, který píše střídavě
francouzsky a česky, vzápětí text překládá do druhého jazyka
s tím, že pokud překlad text zajímavě posune, zohlední posun
i v původní verzi. Vyvozuji z toho, že pro něho dílo nemusí
mít nutně jasnou, definitivní podobu. Král ostatně v případě
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reedice té které sbírky neváhal některé texty ještě dodatečně
znovu pozměnit.
Vydal jste knihy v češtině i ve francouzštině a evidentně v užívání toho
kterého jazyka nejste zcela důsledný – například v Jedné větě,
která má být psaná česky, se vyskytují rozsáhlé pasáže psané
francouzsky. Existují nějaké důvody či impulsy, na základě nichž
se rozhodujete psát v tom či onom jazyce?
Každý jazyk má své specifické charakteristiky a je sám o sobě
světem a tudíž i zdrojem inspirace. Je logické, že chcete-li
něco říct, resp. cítíte-li, že se vám vnucuje cosi, co chce být
vysloveno, podvědomě vám často zároveň naskočí jazyk,
který tomu víc odpovídá. Ať už je prvotním impulsem zážitek,
který se váže na daný jazyk, anebo protože cítíte, že to cosi
lze daným jazykem vyjádřit přiléhavěji. Ale v tu chvíli nad
tím takto neuvažujete. Nutno říct, že jsem dlouho psal pouze
francouzsky, tedy, jak již řečeno, jazykem mého vzdělání.
Češtinu jsem zas ovládal natolik, abych si uvědomoval, že to, co
jsem se občas pokoušel napsat v češtině, bylo blbé.
Co se Jedné věty týče, to byl popud z venku a jsem za něj Viktorovi
Karlíkovi nesmírně vděčný. V první řadě, protože nikdy nevíte,
jestli budete schopný ještě někdy něco napsat – a takto jsem
byl rok a půl nucen psát alespoň tu jednu větu denně. A také
protože se tím u mě snad prolomila hráz ostychu, kterou jsem
vůči psaní v češtině dříve pociťoval.
Dva měsíce francouzsky se tam ale vyskytly samovolně: ze začátku
jsem nepočítal s tím, že vznikající text bude k čemu a že bych
ho na konec odevzdával ke zveřejnění. Prostě jsem ho psal
svobodně, bez jakýchkoliv ambicí. Teprve úplně na konec
jsem se v něm poznal a zatoužil ho publikovat, a to i navzdory
názoru redakce Revolver Revue, pro kterou právě rozsáhlé
pasáže v cizím jazyce byly – přirozeně – problematické.
Má jazyk, v němž píšete, vliv na podobu popisované skutečnosti či
události?
Vím o jednom konkrétním případě, kdy jsem něco napsal s ohledem
na volbu jazyka. Psal jsem o vysokém počtu čárek na
lístku v hospodě a náhle jsem si uvědomil, že musím hned
dovysvětlit, že ty čárky značí počet vypitých piv, protože
francouzština tuto realita nezná. Neměl jsem v tu chvíli na
mysli možného čtenáře: vzpouzel se tomu sám jazyk.
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Tento problém je třeba u používání vlastních názvů. Vybavuji si ho
z četby francouzského překladu Příliš hlučné samoty, kdy se
setkáváme s popisem vroucího města a zmínkou o Spálené ulici,
jejíž název přeložen nebyl.
S překládáním vlastních názvů mám ale hezkou zkušenost. Děj
jednoho mého textu není nikam přesně zasažen a, že byl psán
francouzsky, postavy v něm mají francouzská jména. Když
ale probíhal pokus o jeho český překlad, tím že se pro mě ten
text váže k Praze 90. let, dohodli jsme se s překladatelkou,
že postavám dáme jména česká, a největší zábava byla je
vymýšlet.
Často se také tyto nesrozumitelnosti řeší poznámkami pod čarou. Může
ale nastat, že text tímto ztratí svoji přirozenost či plynulost. Nemyslíte?
Ve svých překladech se snažím o to, aby byl text v hlavních obrysech
srozumitelný bez závislosti na případných vysvětlivkách. Ale
užívání poznámek mi a priori nevadí, zejména když slouží
k osvětlení dalších rovin, historických, kulturních, které cizí
čtenář nemusí nutně znát. Poznámky se pak snažím umístit
na závěr knihy, aby neodváděly pozornost při první četbě.
Obecně mně jako čtenáři rozsáhlejší kritický aparát v knize
vyhovuje, zejména u děl, která jsou natolik důležitá, že je čtete
opakovaně.
Píšete něco v současné době?
Ne, teď pouze překládám.
Můžu se zeptat, co?
Dělám korektury překladu Hrabalovy poezie, průběžně pracuji na
Čapkově knize Psáno do mraků a do konce měsíce mám přeložit
první svazek Ferdy Mravence.
Ale já nejsem typ autora, který by měl kázeň si každodenně
sednout a psát. Nevím, zda to takto lze nazvat – rozdíl mezi
prozaikem a básníkem –, ale spíše se uchyluji k básnickému
vidění a psaní. A to, co vnímám, musí mít jasnější tvar dlouho
předtím, než to začnu nějak zachycovat.
Je možné to nějak rozvinout? Jaký je vůbec váš tvůrčí proces? Měnila se
jeho podoba během vašeho života? Píšete v ruce?
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Neměnila, zůstává stále stejná: píšu v ruce na papír a většinou co
nejméně přepisuji. Text začínám psát, až když začínám cítit
pevnější obrysy toho, co chce být napsáno. Teprve tehdy to
začnu zapisovat. Variant, oprav a úprav je poměrně málo.
Pak je samozřejmě otázka, zdali jsem byl schopen dostát textu,
který si žádal o napsání. A když se mi ho jemnými úpravami
nepodaří upřesnit, jak on sám chce, je lepší ho nezveřejňovat.
V tom jsem čím dál víc kritický, i proto píši čím dál méně.
Má vliv na vaše psaní to, zda píšete poezii, prózu nebo drama?
Z hlediska procesu psaní, jak jsem ho právě popsal, ne.
Máte dojem, že autor musí jazyk ovládnout dokonale, aby v něm mohl
psát?
Ono toho moc není, co skutečně stojí za zapsání, vlastně jsou
to stále ty samé náměty, jejichž podání se liší jedinečností
pohledu. Samotná virtuozita často neústí než do kýče: zásadní
je ona pravdivost vůči tomu, co chce na svět a co ponese
ojedinělost vnímání a prožitků autora (tedy pokud je ještě
schopen neodvozeného nahlížení). Ale dá rozum, že nebudeteli nástroj, kterým jazyk je, ovládat, těžko s ním dospějete do
uspokojivého konečného tvaru.
V případě vícejazyčnosti jsou ovšem také případy, kdy se vám jazyk
začne postupně ztrácet, jak to popisuje Jan Čep.
Máte přehled o dalších autorech, kteří píší česky i francouzsky, nebo
o dalších Čechofrancouzích?
Ve své sebestřednosti jsem dlouho žil v domnění, že jako já se Patrik
Ouředník naučil česky i francouzsky v dětství a pak že oba
jazyky rozvíjel – až mě vyvedl z omylu. Realita v padesátých
letech byla přece jenom jiná než za normalizace: v padesátých
letech se jeho matku naopak snažili zbavit jakékoliv možnosti
jet do Francie. Ona sice doma mluvila francouzsky, ale děti jí
odpovídaly česky. Překvapilo mě, že navzdory svému českofrancouzskému původu považuje francouzštinu za jazyk
naučený. Snad i to přispělo k tomu, že ho ovládá tak brilantně.
Srovnání české a francouzské verze jeho Europeany by stálo za
samostatnou studii. Překládala je Marianne Canavaggio, ale
tuším, že jí do toho hodně zasahoval. Účelem bylo, aby text
byl přístupnější francouzskému, potažmo mezinárodnímu
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čtenáři, a aby se překlad mohl stát základem pro překlady do
dalších jazyků. To je přístup, který samozřejmě známe třeba od
Kundery, např. ze tří verzí francouzského překladu Žertu. S tím,
že na rozdíl od Kundery Ouředník je Čechofrancouz. U obou se
mimochodem ukazuje časté specifikum vícejazyčných autorů:
jejich dílo není pouze jinak vnímáno v obou jejich zemích, není
v nich ani kompletně vydáno a v každé z něho chybí trochu jiné
texty.
Ostych psát přímo francouzsky se u Ouředníka prolomil
až texty ”Mé dceři je pět let“ a Dějiny Francie čili opět
částečně z vnějšího popudu: na výzvu deníku Le Monde
a pro francouzského nakladatele Allia, k tomu na výsostně
francouzské téma. Tak tomu bylo i u Jana Čepa: Cikány sice
napsal francouzsky spontánně, hned po příjezdu do Francie
na podzim roku 1948, jakoby v naději, že se tím začne nová
stránka jeho spisovatelského života. Ale Sestru úzkost by
nepsal francouzsky – pokud by ji vůbec napsal – nebýt výzvy
Pierra Emmanuela. Nakladatelství Gallimard v odmítacím
dopise k nabízenému překladu jednoho jeho textu uvádí, že
Čepova francouzština patrně nikdy nebude dostatečně dobrá.
Jan Zatloukal ale dobře ukázal, že problém patrně netkvěl
v jazyce, nýbrž v tom, že jeho dílo bylo příliš jiné: málo literární
a nedějové, příliš venkovské. Francouzi nebyli na tento styl
zvyklí a Čep nebyl zvyklý na sebeprosazování – v Čechách
lidé chodili spíše za ním. Takže jeho texty ve Francii kromě
několika přátel de facto nikdo nečetl. Přitom známe řadu
autorů, kteří se prosadili v cizím jazyce právě díky tomu, že
jejich užívání daného jazyka neslo známky odlišnosti: to je
případ Josepha Conrada nebo hlavních autorů francouzského
absurdního dramatu. Čep však nevyhledával jinakost,
vyhledával přirozenost, čímž ještě podtrhával svou odlišnost.
Snad je to bolestný případ, kdy náplň textu vycházející přímo
z jazyka je tak silná, že ji nelze překročit.
Petra Krále jsme již zmiňovali: v knižním rozhovoru s Radimem
Kopáčem dobře popisuje, jak si nový jazyk omakával, jak ve
francouzštině začínal texty, o kterých si byl sám vědom, že jsou
to spíše střepiny slov – těch několika málo slov, které se teprve
učil –, takové abstraktní minibásně, hesla jinakosti. Důležité
u něho ovšem bylo, že se nechtěl stát francouzským autorem:
že se pouze chtěl stát sám sebou.
A pak je tu případ Václava Jamka, který si za normalizace
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francouzštinu zvolil jako takovou únikovou bublinu, jako jazyk
umělý. V 60. letech sice studoval v Dijonu, ale potom neměl
deset let s Francouzi v podstatě žádné styky: francouzštinou
promlouval sám k sobě, stala se jazykem jeho představ.
A skutečně si dokažu představit, že cizí jazyk – právě tím, že
je cizí – vám může umožnit větší odstup sám od sebe, míň si
připouštět vlastní bolest. Jako byste se vpasoval do nějaké role
a díky tomu se stala realita snesitlnější.
Vnímáte dvoudomost v psaní jako svobodu, nebo obtíž?
Ani jedno, ani druhé. Je to danost, která vyplývá z toho, kdo jsem.
Děkuji za rozhovor.
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Vědomí jazyka
Několik poznámek k tvůrčímu procesu v nevlastním jazyce
Alžběta Stančáková
V roce 1970 emigroval rumunský spisovatel Dumitru Țepeneag (tak
jako řada dalších jeho krajanů) z politických důvodů do Paříže.
Jeho první exilová díla byla překládaná z rumunštiny do francouzštiny. Čtrnáct let po emigraci vydal dvojjazyčný (rumunsko-francouzský) román Le mot sablier. Cuvântul nisiparniță
(Přesýpací slovo) a o rok později již cele francouzský román Roman de gare (Nádražní román, do rumunštiny přeložený posléze
jako Roman de citit in tren – Román na čtení do vlaku). Po pádu
režimu přešel Țepeneag zpátky k rodnému jazyku – třebaže se
natrvalo do rodné země nevrátil. Román Hotel Europa (1996),
psaný rumunsky, měl kupodivu větší dosah než autorova francouzsky psaná díla (vyšel francouzsky, německy, maďarsky,
slovinsky a česky). Situace vědomého psaní v jazyce, jenž není
autorovi jazykem mateřským, je v prostředí větších kultur, jazyků
a literatur běžná – vzpomeňme na případy Ionesca, Becketta,
Conrada, Nabokova, Kundery. Setrvání v kontextu těchto kultur
vede k autorově více či méně vědomému přizpůsobení a k přijetí
cizího jazyka za jazyk vlastního uměleckého vyjádření. Přesto
i v tomto existují výjimky – například další současný rumunský
autor Norman Manea, který se v osmdesátých letech usídlil ve
Spojených státech, nikdy nepsal v angličtině a akcentuje naopak
svoji vazbu na rumunský jazyk – mateřština je pro něj něčím,
co mu po způsobu ulity poskytuje útočiště a zajišťuje identitu.
Autorem, který rovněž stojí za zmínku, je v Čechách málo známý
spisovatel David Vogel, představitel středoevropského románu,
který i navzdory své emigraci do Vídně a Paříže nepřestal psát
v jidiš – z tohoto důvodu pak nikdy nebyl řazen po bok autorů,
jako jsou Kafka či Gombrowicz. Jeho texty se dočkaly překladu
do angličtiny až mnoho let po jejich vydání. Osobně bych o jeho
dílech nevěděla, nezastavit se spíše náhodou jednoho únorového
večera na jejich představení v Paříži.
V českém kontextu je autorů, kteří se ke kvazisimultánnímu bilingvi-
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smu uchýlili, poskrovnu (myšleno cizince píšící v češtině jako
v cizím jazyce), třebaže i v našem prostředí je dlouhodobě zakotveno hned několik menšin. Psaní v češtině jakožto v osvojeném
jazyce se věnuje například Alexej Sevruk, autor a překladatel
ukrajinského původu, případně Max Ščur, který je původem Bělorus. Zajímavý je případ Rumuna Mircei Dana Duty, který svoji
druhou sbírku Plechové citáty, mindráky a lidská práva aneb Ženatý
s nezávazky prodám narozeně mrtvou milenku (zn.: Obnošenou)
vydal v češtině v době, kdy již na českém území nežil. Dalším
zajímavým případem je básnířka Marie Iljašenko (která, ač píšící
v češtině, bývá kvůli svému jménu a mísení vlivů ve své tvorbě
knižními distributory místy řazena do světové literatury). Autorka
s osvojováním češtiny začala poté, co se přestěhovala do Čech, tj.
ve svých osmi letech. Čeština u ní ”vytěsnila“ mateřskou ruštinu,
třebaže se Iljašenko během vysokoškolských studií k ruštině opět
vrátila. Čeština je pro ni nyní hlavním komunikačním jazykem,
jazykem, v němž píše, sama však uznává, že ruština má na její
psaní vliv – zejména na rovině rytmické či zvukové. [*]
Máme-li jmenovat v Čechách (nicméně nikoliv v češtině) tvořící autory, můžeme se zastavit u Galiny Babak, narozené v Charkově
v rusky mluvící rodině. Svoji první báseň napsala v ruštině.
V rámci školního vzdělávání se začala učit ukrajinsky, v této řeči
svůj iniciační umělecký text vytvořila v deváté třídě základního
vzdělání. Babak vzpomíná, že báseň napsala doslova ”ze spaní“,
a od této chvíle píše dvěma jazyky, byť v jejím životě bylo období,
kdy tvořila pouze v ukrajinštině (dvě její básnické sbírky vyšly
proto ukrajinsky). Galina Babak tvrdí, že po Majdanu je pro ni
téma psaní v ukrajinštině aktuální, nicméně když přemýšlí, i když
píše, slova ji napadají v ruštině. Současné období je pro ni proto
obdobím tvůrčí krize. Jazyk jejího psaní či uvažování ovlivňuje
rovněž kontext, v němž se nachází, přesto se, byť v Čechách žije,
doposud neodhodlala psát v češtině.
Česká literatura navíc stále čeká na díla psaná představiteli vietnamské menšiny, jejíž nová generace už de facto ani češtinu nemusí
považovat za jazyk cizí. Nabízí se otázka, nakolik vůbec česká
společnost motivuje cizince k tomu, aby její jazyk pojala za jazyk
svého uměleckého projevu. Není náhodou, že literární cenu dostala fiktivní vietnamská autorka v podání Jana Cempírka, která
[*]

Svůj vztah k ruštině (česky) popisuje ve své sbírce Osip míří na jih v básni ”Azbukovník“.
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dala českému publiku to, co od Vietnamky potřebovalo přijmout.
Nutno ovšem podotknout, že cena Novinářská křepelka letos
putovala k bloggerce Do Thu Trang, která vede blog asijatka.cz.
Přesto vzhledem k zastoupení vietnamské menšiny a skutečnosti, že jsou její příslušníci zejména z nejmladší generace schopni
perfektního vyjádření v češtině, o píšících Vietnamcích moc
slyšet není. Zatímco například frankofonní autoři nefrancouzského původu jsou oslovováni literárními soutěžemi [*] k tomu,
aby své texty zveřejňovali, v České republice se vůbec o možnosti, že by cizinec mohl psát česky, spíše mlčí. (Pro pořádek
ovšem podotýkám, že frankofonních mluvčích je z historických
a společenských důvodů logicky o poznání více.) V anglofonním
světě situace během posledních let prošla proměnou – zatímco
donedávna bývala účast v literárních soutěžích omezena jen na
občany dané země, případně na autory s trvalým bydlištěm v ní
(a byli tak, mimo jiné, diskvalifikování takzvaní ”translokální“
autoři a autorky), v uplynulé době se situace zlepšuje a například
Man Booker Prize je nyní prostě otevřena všem dílům psaným
v anglickém jazyce bez rozdílu.
V čem by ale fenomén psaní v cizím jazyce měl vůbec být zajímavý?
Zpověď cizince je topos, který se v literatuře objevuje od nepaměti
a který může být psán jak cizincem, tak tím, kdo se do cizince
stylizuje – například Montesquieuovy Perské listy jsou více než
o cizincích právě o zemi, o níž cizinci vypovídají. Toto téma je ovšem zprostředkovatelné rovněž rodilým mluvčím jazyka. V květnu
2016 jsem se podílela na výběru textů pro finále soutěže studentů
středních škol v regionu Akvitánie – tématem bylo evropanství
a rodilí Francouzi byli schopni napsat zpověď uprchlíka stejným
stylem, jakým bychom si ji mohli představovat psanou někým, kdo
tyto zkušenosti prožil. Dopustili se ale něčeho, čeho se pisatelé
v nepůvodním jazyce dopouštějí s větší přirozeností, totiž fabulovali, což bychom mohli označit za silnou formu literární stylizace.
Pakliže autor píše záměrně v cizím jazyce (z politického či jiného
důvodu), stává se autorem jiným, než jakým by byl ve svém jazyce.
(Vzpomeňme též fragmentárnost osobnosti Fernanda Pessoy [**].)

[*]
[**]

Např. Le Prix de Jeune Écrivain. http://pje32.wix.com/pjef
Pessoa bývá označován za vynálezce literárního konceptu heteronymu, tj.
vytvoření imaginární identity. Srov. též se Svatoň (2009) : ”Koexistence různých
autorských subjektů v jediném fyzickém původci se stala předmětem mystifikací a her. Připomeňme radikální reflexi mnohostranné prezentace jediné fyzické
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Dochází ke dvojí stylizaci – ke stylizaci literární a ke stylizaci
jazykové, která logicky plyne z existence v pluralitě jazyků. Často
slýchám od řady lidí, že jsou někým jiným, hovoří-li jiným než
vlastním jazykem. Jejich verbální (i neverbální) reakce jsou jiné,
než jaké by byly v původní řeči. Intuitivně si tak zvědomují Sapir-Whorfovu hypotézu jazykového determinismu. Mnohem více
než z obsahového hlediska je tedy psaní v cizím jazyce zajímavé
z hlediska drobných změn vnímání skutečností. Ostatně častá
milostná figura absence druhého a přítomnosti dálky, kterou
česky vyjádříme jako ”chybíš mi“, francouzsky ”tu me manques“,
bychom anglicky přeložili jako ”I miss you“, německy ”Ich vermiss
dich“ – v prvních dvou případech je subjektem ”ty“, ve druhých
dvou případech ”já“. Obdobně se setkáváme s apropriací bolesti
či věku v románských jazycích (”j’ai 18 ans,“, ”j’ai mal du ventre“ =
”mám 18 let“, ”mám bolest břicha“ namísto pro Čechy běžnějšího
”je mi 18 let“, ”bolí mě břicho“).
Zvolený jazyk psaní tak lze označit za svého druhu médium a vrací
nás ke slavné McLuhanově větě ”the medium is the message“.
Obzvláště v dnešní době, kdy je vlivem moderních technologií de
facto složitější se vlastnímu jazyku vzdálit než přiblížit se jazyku
nově osvojovanému, je psaní nevlastním jazykem spíše vědomým
rozhodnutím. Navzdory tomu, že vlivem technologií máme více
možností si cizí jazyk procvičovat (viz například mobilní aplikace
typu Duolingo apod.), máme stejně tak více možností zůstávat
i v cizím jazykovém kontextu přítomni ve svém rodném jazyce.
Ostatně ani zmiňované technologie nemohou suplovat skutečný
kontakt s cizí kulturou a kontaktem s rodilými mluvčími – mohou
však do určité míry vést k uzamčení jejich uživatelů vůči světu,
v němž se nacházejí.
Původem ruská, nyní francouzsky píšící spisovatelka Luba Jurgenson
v rozhovoru pro Annu Lushenkovou-Foscolo tvrdí: [*]

[*]

osobnosti v dílech portugalského básníka Fernanda Pessoy. Pessoa byl trilingvní autor, psal portugalsky, anglicky a francouzsky a pro své různé hypostáze
vytvořil 72 autorských jmen. Nejdůležitější z nich byl (...) Bernando Soares, autor
meditativní Knihy neklidu a Alváro de Campos, básník, jehož dílo připomíná
poezii Walta Whitmana. Mnohost autorských osobností je u Pessoy vyhraněna
do krajnosti.“ (Svatoň, Vladimír: Pojmy a kontexty komparativního myšlení, in
Národní literatura a komparatistika, Brno, Host, 2009, s. 21– 22)
L’écriture bilingue comme „le projet de l’auto-création“. Entretien avec Luba Jurgenson. Voix plurielles, 2/2015, s. 236.
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Bilingvismus mi velice záhy umožnil vyřešit problém, s nímž jsou
konfrontováni všichni mladí spisovatelé: a to problém „vlivů“. Když
to, co nás ovlivňuje, přeložíme do jiné řeči, přestane to totiž být vlivem
a namísto toho se z něj stává intertextualita, dialog, konstrukce. Být
ovlivněný nevědomky znamená být vlečen k minulosti, nesmírně
tíživé minulosti kultury, v níž jsme dosud neobratní.
Luba Jurgenson se k problematice dále vyjadřuje takto:
Psát v jednom jazyce znamená zakázat si druhý. Beckett tento
problém vyřešil tak, že (nejméně od padesátých let) systematicky
překládal své texty spravedlivě mezi oběma řečmi. Jenže ne každý je
Beckett a ve většině případů (mám na mysli především africké, kreolské či arabské spisovatele, kteří si za jazyk svého vyjádření zvolili
angličtinu či francouzštinu) je volba primárního jazyka nasnadě.
A pokračuje:
Takový text je třeba napsat v této řeči spíše než v té jiné. Od této
chvíle píšete román či báseň, která nebude jinou, protože ti, kteří
překládají sami sebe, vědí dobře, že autopřeklad je rovněž zradou,
nikoliv sebe sama, neboť autor, který se překládá, píše nezbytně
nanovo, ale zradou původního textu, který se takto znovu objevuje
jako rozdvojený.
V přiloženém rozhovoru s Jeanem-Gaspardem Páleníčkem se stejně
tak můžeme dočíst, že Petr Král naopak své texty ve svých obou
tvůrčích jazycích překládá a variuje, čímž dává za vznik textu
s významovými posuny. Na tomto příkladu se ovšem také dokládá, že samotné uchopení cizího jazyka více souvisí se způsobem
tvoření píšícího více než s přítomností dvou jazyků v té které
tvorbě. Existují ”notoričtí přepisovači“ stejně jako autoři, kteří
naopak text zakonzervují v rámci jeho prvního zjevení.
Vliv na uchopení cizího jazyka má však rovněž způsob, jakým se autoři
cizí jazyk naučili – Claire Riffardová v rámci přednášky Peut-on
écrire en plusieurs langues à la fois ? [*] zmiňuje, že autoři příliš
ovlivněni školní jazykovou výukou mohou mít sklony ke konformismu v rámci psaní v osvojeném jazyce. Vzácnějším a originálnějším případem jsou tedy autoři, kteří s dostatečnou jazykovou
citlivostí porušují konvence osvojeného jazyka, navzdory tomu, že
riskují neobratnost textu. Claire Riffardová se zabývá příkladem
malgašského autora Jeana-Josepha Rabearivela (nar. 1901 nebo
[*]

Je možné psát ve více jazycích naráz? Item, 13. leden 2012, čerpáno z podkladů
k přednášce zveřejněných na http://www.item.ens.fr/index.php?id=577921, cit.
7. 9. 2016.
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1903 na Madagaskaru, zemřel 1937 tamtéž), který je označován
za prvního afrického moderního básníka (v českém prostředí je
takto vnímaný spíše Léopold Sédar Sénghor).
Rabearivel je synem svobodné matky a představitelem první generace
žijící pod francouzským kolonialismem v Madagaskaru. Navzdory
tomu, že nedokončil ani základní vzdělání (ze školy byl vyloučen
z důvodu nedostatečné disciplíny roku 1915, tedy ve svých 14 či 12
letech, dále se živil nekvalifikovanými pracemi), osvojil si francouzský jazyk, vedle nějž se sám učil ještě anglicky, španělsky
a hebrejsky. Je autorem první a jediné madagaskarské opery
Imaitsoanala. Kontakt s Francií udržoval díky korespondenci
s francouzskými autory. Jako představitel Madagaskaru se měl
zúčastnit výstavy EXPO Paris 1937, nakonec mu však nebylo
umožněno z Madagaskaru vycestovat. Zemřel dobrovolnou smrtí
v témže roce. Rabearivel je příkladem autora, který vlivem zavedení cizího jazyka ve své domovské zemi přejal řeč, která nebyla jeho
první řečí. Psal (mimo jiné) jazykem země, již nikdy nenavštívil,
a zcela z vlastní iniciativy. Vliv na něj měla rovněž náklonnost
k francouzské literatuře (změnil si jméno z Joseph-Casimir na
Jean-Joseph, aby se stal nositelem stejných iniciálů jako Jean
-Jacques Rousseau). Zároveň je tento příklad dokladem již raných
vlivů kolonialismu na jazyk původně cizojazyčných autorů. Jedná
se o jev, s nímž v tuzemsku nemáme zkušenost. Ač jsme si prošli
opačnou zkušeností – vlivy německé a ruské okupace –, o rozpínavosti českého jazyka nelze nijak hovořit; možná snad lehce
v kontextu tzv. banátské češtiny. Přesto se u této problematiky
ještě na chvíli zastavím.
Tento text vznikal v několika prostředích – v Bordeaux, kde jsem
strávila předchozích několik měsíců, v mé hlavě a v kusých poznámkách částečně v Normandii a v Paříži a později v Čechách,
kde jsem se jednoho večera v Kutné Hoře u vyhlídky na svatou
Barboru dala do řeči se dvěma středoškoláky, z nichž jeden píše
básně. Tito dva lidé mi vyprávěli o tom, že pocházejí z Českého
Těšína a doma mluví po naszymu, tj. směsicí němčiny a polštiny. Jednoho z nich jsem požádala o odpověď na několik otázek
ohledně jeho tvůrčího procesu, neboť mě zaujal mj. i tím, že svoje
verše v češtině kombinuje s verši anglickými. Na otázku na jazyk,
v němž přemýšlí, odpověděl: ”Volba jazyka v průběhu přemýšlení
je většinou ovlivněná daným myšlenkovým tématem (nebo jeho
elementem a jazykem), s kterým ho mám nejblíže spojený“. Na
dotaz, zda má na větší tendenci k psaní v cizím jazyce (anglické
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verše v jeho případě nejsou jen pouhými jednoslovnými odkazy,
ale – nejen – vzhledem k autorově věku poměrně propracovaným
a originálním textem) odpověděl, že se v psaní poezie řídí intuicí
a důvod volby jazyka je tudíž těžko určit.
Intuice spojená s impulzem má poměrně vysoký výskyt rovněž v naší
improvizované facebookové anketě Jaký je Váš tvůrčí proces, v níž
měli respondenti možnost odpovědět jednou větou, namátkou:
”Velmi impulzivně započnu ve chvíli, kdy dostanu tvůrčí slinu,
načež napíšu v kuse podelší dílo.“ (Oldřich Štros), ”Hned, nebo
nikdy.“ (Jaroslav Tvrdoň), ”Píšu to, co poletuje kolem, s odstupem
se to tříbí.“ (Vojta Vacek). Obecně je zajímavé sledovat v anketě
rozdílnost přístupů v pojímání vlastního tvůrčího procesu – zatímco někteří respondenti volili dlouhé věty popisující poměrně
důkladně jejich tvůrčí proces [*], omezil se např. Adam El Chaar
na pouhé ”word“, tj. název textového editoru, v němž pracuje. Tuto
rešerši však neberme příliš vážně, neboť téma tvůrčího procesu
by si zasluhovalo o poznání zevrubnějšího zkoumání.
Lidé evidentně píší proto, že chtějí psát, uvědomují si jazyk či jazyky,
které jsou pro ně důležité. Samotný tvůrčí proces se různí od autora k autorovi, jak jsme předpokládali, a autoři volí psaní v cizím
jazyce zejména z důvodů citových či životně-osudových, či z pocitu příslušnosti k nějaké komunitě, ne proto, že se ve ”větším“
jazyce více prosadí. Ostatně tvůrčí proces je zajímavým tématem,
přesto pro kvalitu díla není determinujícím činitelem. (Obdobně
jako se jen do jisté míry ptáme na život autora.) Cizí jazyk však
v rámci dobrovolného rozhodnutí jeho užívání zůstává něčím,
co může dílo obohatit – záleží jen na tom, jak s ním autor naloží.

[*]

Petr Hrudka: ”Můj tvůrčí proces je takřka zdlouhavý, avšak záleží na námětu,
ke kterému občas chodím poměrně daleko, ale poté, co se představí a myšlenka
příběhu si urovná, čímž chce být, jde to nakonec až do konce, do poslední tečky
a následného uložení, které je ze všeho nejdůležitější, jako po digitálních nulách
a jedničkách a písmenka v textovém editoru za sebou naskakují v až zběsilém
tempu; pak jsem na sebe celkem hrdý, že to všechno dobře dopadlo, přestože to
dalo nějakou práci, ale o tom to je.“
Magdalena Šipka: ”Když už jsem tam hluboko ponořená v sobě, že si nerozumím,
napíšu vše na papír... S odstupem tu živou, temnou hmotu sleduji, položím ji na
hrnčířský kruh, vycentruji a točím a točím a škrtám a škrtám a škrtám.“
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”Hlasové obrazy“ provizorně nazývám básně, v nichž jde
o kombinaci výrazné hlasové složky a grafického uspořádání.
Vzdálenou inspirací je spíše Mallarméova báseň Un coup
de dés než pozdější tradice experimentální poezie. V těchto
básních jde o myšlenku, jež ale nemá jasné a sevřené vyjádření
a ”nevejde“ se do jedné tradičně pojaté básně, přesněji řečeno
něco v jejím projevení se ”nevejde“.
Husí hra – báseň je založena na zjevné analogii mezi hrou a lidským
životem. Ze své povahy je nečitelná, stejně jako je nečitelný
život pro toho, kdo jej prožívá. Možných pokusů o čtení je více.
Báseň by mohla být realizována v rozměrech tělocvičny, kde
by čtenář postupoval z jednoho pole na druhé podle pravidel,
která by sám našel ve svém životě/hře. Jde ale také o to, vidět,
kam se posouvám, proto menší, přehlédnutelný formát možná
odpovídá lépe. Jednotlivá pole spojuje čtení více než fyzický
přesun. Nejde o hru na náhodu, ale spíše o chápání vztahů.
Skutečnost zbarvuje touha, protože takto bychom svůj život
chtěli číst, realita se ale podobá zašlé tělocvičně.
Zrcadlo – pokus o hanlivou báseň a zároveň neadresný průzkum
toho, co obnáší. Hanlivý básník pracuje s psychosociálními
energiemi, které může uvolnit ve velkých a nebezpečných
kvantech. Tento typ básně je zásadně dvojsečný: kdo haní,
stává se někým jiným, někým stejné povahy jako vrhaná
primitivní energie. Proto je třeba vyvažovat a báseň v zásadě
musí mít dva póly. Třebaže energie je uvolněna a báseň
připomíná letící slonovinovou kouli.
leden – duben 2014
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HUSÍ HRA
Das Leben ist ein Gänsespiel
J. W. Goethe
šíje spojuje

Husy jdou rovně, jen kočka

neskonalý tón

hlavu a

packou čechrajíc oheň

kolísavě mizí

srdce, plíce

na místě přede

za zítřejšími dveřmi

a ústa

		

celou noc jsem četl		

dražené slunce

dlouhý příběh, vítr		

z bílých kostí

odvál život		

vábí oči k oslnění

konečně sníh, marně		

a havrani, černá

na bílém 4 ptáci		

jablka na bílých

hledají souměrný tvar		

stromech

otoč hodiny
život prostý jako kámen		

já a tento kámen
známe se léta

po čem hmátneš, co zachytíš		
A

vlasy starého muže		

husí krok

kočkovité sny

tvář jako pokrčené prsty		

v zapadajícím slunci zezlátly		
pozoruj padat písek
tvář zmizela		

netuším nic
svými slovy
ohořívám
letní smutek

papír zmuchlaný		

nad cestou hlasy 2

do koňské hlavy		

stařen, a pod listem

a černý kámen v dlani		

jeho ledový obraz

lebeční stěny tvé		

v předvečer slavnosti

Altamiry pokreslím		

město se odráží

obrazy ovcí a beránků		

ve vodách jako vždy

po velké vodě život

díra v básni

náš pán mne udeřil do ramene,

na vysoké noze, dnes

po této cestě

půl těla zarazil do země

v korunách mrznou

spokojeně kráčím
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doufaje, že budu spát.
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ZRCADLO
lidskosti

bestií
hanlivý obraz
píseň lásky

kéž se tvé pohlaví rozletí kéž z tisíce ran tvého těla
jak pytel vran se řine kokosové mléko
víš, že se obracím k tobě Shledal se krásným –
a všichni to vědí a na chvíli postál,
jak černá jim tvé jméno před jazykem shlížeje se.
můj mistr z Paru na jediný jamb Já, hostie proměněná v dým,
ti učiní těžkým vlastní stín se soucitem a láskou snáším se
na tvůj chorobný mozek
srdce scvrklé jak sušená švestka trpělivě přemlouvám stěny
když pocítí pravdu aby se na tebe dívaly jinak

ma

mon
hypocrite

sœur

frère
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69
odpoledne jsem usnul
                
v ložnici tvých rodičů

odkud, odkud
                
šumot křídel?

Théseus zbloudil
                
ve vlastním srdci

na chvíli se skrýt v stínu
                
než překročím váš práh

svítilo ve tmě

Und wenn vom Schiff bruch oder klagend
                

Ihr nahet einer der Fremden

na pastvě zabučí býk

dotknul se dopadajícího slunce

in the red weather

celou noc mě pálilo v kostech
                

Hřmot zazněl, jako když venku
                

hladil jsem udusanou hlínu
                

The lion roars
                

NA JEDNÉ
NÁVŠTĚVĚ

2016

z manýry se rodí ostýchavost
kráčíš si po koberci, nevidíš?
jak tlumí krok, jak polyká
hlásky uprostřed slov

kočky jdou ohněm!
svým prvopočtem čtou
co je v sobě
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přes most

most přes
                

MOST

jako
nevhodná mezera
mezi slovy

připomnění že s každým
koho jsem znal
jednou promluvím naposledy pozůstalý

za oknem svítí černé
větve jabloně
obsypané žlutými jablky

nic jen prosinec
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16

nad aglomerací
se vznáší bílá stezka

nad špínou mezi prsty
vlaje pupeční šňůra

nechť tvá hlava je
jako slunce
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Mezi přístupem
a technikou:
tvůrčí proces
v příručkách
Gert-Jan Meyntjens
Vcelku nedávno jsem během jednoho školního dne zaslechl nizozemskou profesorku horovat pro literárněvědný výzkum procesu
tvorby. Literární vědci se dosud soustředili pouze na text, autora
nebo kontext související s recepcí knihy a následně tím zanedbávali sám proces tvoření. Jejím závěrem bylo, že nevíme, jak autor
k textu vlastně dospěje. A to se nyní musí změnit.
Nejsem si jistý, jestli s jejím závěrem tak docela souhlasím. Za prvé
se můžeme ptát, jestli se kontext a tvořivost skutečně vzájemně
vylučují. Nemohla by pak analýza kontextu, např. rodinného
zázemí autora, knižního trhu nebo jiných sociálněpolitických
nebo sociálněekonomických faktorů, přece skrývat způsob, jakým
autor text formuluje? Za druhé to vypadá, že určité literárněvědné
obory se pokoušejí o bližší analýzu tvůrčího procesu – v tomto
ohledu si člověk vzpomene zvláště na původem francouzskou
textovou genetiku. [*] Tato disciplína, která se v sedmdesátých
letech krátce nazývala půvabným jménem poétique du brouillon
(poetika náčrtku / pracovní verze) a která vznikla díky zpřístupnění Heineho, Aragonova, Valéryho, Proustova, Joycova a Zolova
archívu, studuje na základě rukopisů, tzv. avant-textů, způsob
formulace textů. Přitom nesleduje jenom text, ale také vizuální
charakter materiálu. Proto také retrospektivně odhaluje něco
z procesu, který textu předchází a, co je ještě zajímavější, i mnohost možností, které v sobě text obnáší.
Kromě poetiky náčrtku existují i další způsoby, jak zkoumat tvůrčí
proces. Na univerzitě v Lovani s malým týmem zkoumáme pří[*]

Dobře popsanou historii textové genetiky uvádí Louis Hay v ”Qu’est-ce que la
critique génétique“.
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ručky tvůrčího psaní. Soustředíme se na anglické a francouzské
manuály a na materiál přístupný na internetu (webové stránky
procvičující psaní, blogy, online workshopy, softwary zaměřené
na psaní a kontrolu pravopisu). Navzdory tomuto vymezení je náš
korpus velmi heterogenní. Obsahuje příručky adresované začátečníkům i pokročilým; příručky věnující se próze a krátkým povídkám, ale i takzvaným nízkým žánrům, jako je fantasy, milostná
a detektivní literatura. Existují technické články, které vysvětlují
jen jeden konkrétní rys, jako je zápletka, postava, dialog nebo
styl, ale také souhrnnější příručky, které zahrnují celý proces,
od prázdné stránky až po publikaci a dále. Jsou příručky, které
se upřímně zabývají spisovatelským blokem, a ironické příklady,
které radí, jak hlavně nepsat. Vedle toho existují příručky, které se
zabývají ‚prozaickou‘ stránkou psaní: jak najít vydavatele, jak se
chovat na literárních večírcích nebo při poskytování rozhovorů, co
dělat, když se z fanoušků stanou fanatici a co s negativní kritikou.
Všechny tyto příručky se navíc velmi liší, co se týče jejich autorů.
Některé z nich byly sepsány známými autory a autorkami, jako
jsou John Gardner, Anne Lamott, François Bon, Umberto Eco
a Steven King, jiné zas přímo vydavateli, učiteli jógy nebo kněžími.
Co nás tedy příručky o procesu tvůrčího psaní učí? V první a neposlední řadě, že k psaní je třeba kultivovat určitý přístup, pracovní
etiku. Východiskem tu je, že potenciální spisovatelé často trpí iluzemi o povaze tvůrčího procesu. Zvláště rozšířená je romantická
iluze o psaní jako o činnosti, která závisí na inspiraci. Z tohoto
pohledu je umění psaní vrozené, nikoliv získané; dar od přírody
a záležitost genů, spíše než řemeslo. Tato iluze podle příruček
často brzdí tvůrčí proces. V této souvislosti zmiňuje Dorothea
Brande, autorka knihy Becoming a Writer (1934), že se nejedná
o technické problémy, ale především o to, začít psát a v psaní
pokračovat. Zmiňuje ”the difficulty of writing at all“ (”problém
vůbec něco napsat“) a rozlišuje různé patologické případy, pod
které řadí příležitostného spisovatele, nevyrovnaného spisovatele
a spisovatele jediné knihy.
Často uváděným řešením těchto problémů je vypěstovat si k psaní
přístup, který tvůrčí proces podpoří. Tomuto tématu se věnuje
většina příruček a některé klasické texty se dokonce věnují pouze
tomu. V následující časti rozebírám knihy Writing Without Teachers (1973) od Petera Elbowa, Zen a umění psát (1973) od Raye
Bradburyho a už dříve zmíněnou příručku Becoming a Writer od
Dorothey Brande.
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Ve svém akademickém pojednání Writing Without Teachers popisuje
Peter Elbow, emeritní profesor kompozice na Univerzitě v Maastrichtu a propagátor známých desetiminutových cvičení ve
volném psaní, techniku, kterou sám vymyslel, jak roky zápolil se
spisovatelským blokem. Řešení podle něj spočívá v tom, začít se
na proces psaní dívat jiným způsobem. Psaní není jednorázová
transkripce předem utvořených myšlenek. Je to organický proces,
který se pomalu rozvíjí na základě pracovních verzí a chyb. Elbow
se nezdráhá mluvit o vaření a pěstění textů. Důležité je pochopit,
že samo psaní je součástí tvůrčího procesu. Myšlenky a texty
dostávají podobu až tím, že slova zaneseme na papír (nebo na jiné
médium). Přitom je také důležité, aby člověk nejdříve psal a teprve
pak se na vše kriticky podíval. Slovy samotného Elbowa: nejprve je
potřeba hrát ”the believing game“ (věřit v to, co píšeme) a teprve
až pak ”the doubting game“ (pochybovat o tom, co jsme napsali).
Stejně tak jako Elbow, ale za použití méně technických termínů, se
vyjadřuje také Ray Bradbury, autor 451 stupňů Fahrenheita. Podle
něho je, co se týče spisovatelova úspěchu, rozhodující specifická
pracovní etika. Proto také ve své sbírce esejí Zen a umění psát
straní zenu, a ne spisovatelské činnosti. Tvůrčí proces se podle
Bradburyho skládá ze tří navzájem propojených základních částí:
z práce, relaxace a nemyšlení. Psaní se bere jako těžká práce.
Bradbury tedy navrhuje psát jednu krátkou povídku týdně po
dobu dvaceti let. Tímto způsobem si člověk osvojí specifické
rysy literárního média a zvykne si na pravidelný režim, který je
nutný pro klidný, ale koncentrovaný zenový přístup. Zásadní je,
aby spisovatel v tomto ohledu kultivoval svoje nadšení a nechal
se vést myšlenkou, že kvalita nakonec vystřídá kvantitu.
Rada pro čtenáře knihy Becoming a Writer je stejná, jakou udělují Elbow
a Bradbury. Číst tuto klasiku se vyplatí, už kvůli terminologii,
kterou Dorothea Brande používá, a jejímu zájmu o prozaičtější
stránky spisovatelova života. V obou směrech má Brande, která
přispívala do The American Review a provdala se za fašistického
redaktora Sewarda Collinse, velký vliv na žánr příruček. Mnohé
vyčteme už z úsloví v nadpisech kapitol, kde navrhuje spojení
jako ”Čteme jako spisovatel“, ”Spisovatelova magie“ a ”Umělecké
kóma“. Ve věci spisovatelova způsobu života rozebírá otázky, jako
jsou ”Káva versus kolega“, ”Spisovatelova dovolená“ a ”Pořiďte si
dva psací stroje“. Stejně jako Brande i mnoho pozdějších příruček
klade velký důraz na dobrou organizaci každodenního života. Kde
člověk píše (stůl, zahrada, kavárna, pohovka), čím píše (tužka,
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plnicí pero, počítač, speciální software), kdy píše (v noci, hned po
probuzení), co jí a pije a jaký pohyb potřebuje (jóga a procházky
přírodou) – to vše jsou ustálené motivy tohoto žánru.
V neposlední řadě bych také rád zmínil jiný druh příruček, které
nepohlíží na tvořivost jako něco, co je ovlivňováno určitým přístupem, ale jako něco, co lze stimulovat pomocí různých technik.
I když John Gardner představuje cvičení ve své knize The Art of
Fiction (1983) a Ray Bradbury poukazuje na užitečnost literárních seznamů a slovních asociací, primárně je však tento druh
příruček silně zakořeněn ve francouzské tradici. Klasikou jsou
dnes již esej/pojednání Comment j’ai écrit certains de mes livers
(1935) z pera Raymonda Roussela, v němž tento raný surrealista
vysvětluje, jak tvořil své texty na základě slovních hříček, a dvě
knihy z dílny Oulipo La littérature potentielle (1973) a Atlas de
littérature potentielle (1981). Ze současnějších publikací musím
zmínit Tous les mots sont adultes (2000) od Françoise Bona. Stejně
tak jako Roussel a členové dílny Oulipo se Bon vzdaluje myšlence
contrainte créative (tedy produktivního omezení, pozn. red.). To
znamená, že se člověk ztotožňuje s myšlenkou, že literární tvořivost posilují cvičení zaměřená na různá omezení, jako je omezená
volba písmen, perspektivy, času atd. Zajímavé je, že francouzská
tradice nabízí naprosto jiný přístup než ta americká, která spojuje tvořivost s individuální povahou (Brande mluví například
o ”Your Inalienable Uniqueness“: Vaší nezadatelné jedinečnosti).
Tvořivost je pro ni něčím, co vzniká téměř mechanicky. V tomto
smyslu se opět zase blíží ”nekreativnímu psaní“ jiného amerického umělce, Kennetha Goldsmitha.
Z průzkumu příruček tedy vysvítá, že na jednu stranu můžeme tvořivost definovat v termínech, které se váží přímo k naší osobnosti.
Literární nadání se tak mimo jiné stává výsledkem jakési ”technology of the self“, tedy technologie sebe samého. V takovém
případě hraje důležitou roli etika práce, kterou začátečník přijme
za svou a podle které si uspořádává svůj život a vlastní psaní.
Na druhou stranu ale také můžeme přijmout mechanické pojetí
tvořivosti. Z tohoto pohledu je literární tvorba výsledkem postupu
a experimentu. Rozepjaté na škále od každodenního přístupu až
ke specifickým technikám, příručky tedy přece jen alespoň trochu
vnášejí světlo do literatury jako tvůrčího procesu.
Přeložila Eva Bilská

75

Mezi přístupem a technikou:
tvůrčí proces v příručkách

LITERATURA
Bon, François, Tous les mots sont adultes, Fayard, 2000.
Bradbury, Ray, Zen a umění psát: eseje o tvořivosti, Joshua Odell
Editions, 1973 (česky Pragma, 1998).
Brande, Dorothea, Becoming a Writer, Jeremy Tarcher, 1934.
Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, MIT Press, 1977 (česky
Votobia 1997).
Elbow, Peter, Writing without Teachers, Oxford University Press,
1973.
Gardner, John, The Art of Fiction, Vintage Books, 1983.
Goldsmith, Kenneth, Uncreative Writing, Columbia University
Press, 2011.
King, Steven, O psaní: memoáry o řemesle, Hodder and Stoughton,
2000 (česky Beta-Dobrovský 2002).
Lamott, Anne, Bird by Bird, Random House, 1994.
Oulipo, Atlas de littérature potentielle, Gallimard, 1981.
Oulipo, La Littérature potentielle, Gallimard, 1973.
Roussel, Raymond, Comment j’ai écrit certains de mes livres,
Gallimard, 1935.

76

Vyhnání básníků
z ráje
Ke dvěma velkým esoterickým poetikám 20. století
Ondřej Macl
Owen Barfield: Básnická řeč, Praha: Malvern, 2015.
(přeložili Milan Horák a Adam Borzič)
Harold Bloom: Úzkost z ovlivnění, Praha: Argo, 2015.
(přeložil Martin Pokorný)
Stvořitel, věštec, velebitel mocných, Orfeus, miláček Múz, trubadúr,
řemeslník, knihomol, revolucionář, proklatec, plagiátor... Tradiční
představy o básnících zahrnují rozmezí doslova od božské bytosti
až hluboko po zavržence horšího než vrah (který na rozdíl od
básníka přece jen zná svůj zločin). Hovořit přímo o narativu od
božského básníka směrem k zavrženci, ocitli bychom se hluboko
v obrazném světě romantiků, jehož manýry chtě nechtě rezonují
i v poezii moderní. [*] Vzpomeňme namátkou na Shelleyho Odpoutaného Prométhea, Byronova Kaina, Lermontovova Démona, Nietzscheho ”Bůh je mrtev“ nebo na známé Baudelairovo přirovnání
básníka k rozpolcenému albatrosovi. A samozřejmě, takové obrazy
souvisejí s širšími společenskými změnami, jako bylo upadání
šlechty a církve vlivem osvícenců a Velké francouzské revoluce
stejně jako následné ovládnutí kulturního pole ”měšťáky“, přičemž nevratnost příslovečného Ráje stvrdilo selhání jeho novodobých variací, ať už ve jménu proletáře, árijce či průmyslníka.
Může mít téma ztraceného ráje ještě nějakou relevanci pro sebepojímání básníků? Kupodivu vyšly loni v českém překladu hned dvě
vlivné teorie poezie, které vracejí – každá jiným způsobem – tento

[*]

Úsloví ”moderní poezie“ odvozuji od Baudelaira, jak následně proniká třeba i do
poetiky beatniků, vidoucích anděly a světce v lidech na společenském dně. Z romantického dědictví vychází ovšem i současná poezie konceptuální, byť skrze
jeho negaci (vezměme si jen známou antologii Against Expression, uspořádanou
Craigem D. Dworkinem a Kennethem Goldsmithem).
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romantický impuls zpátky do hry. Zaprvé se jedná o Básnickou
řeč z pera pozapomenutého britského myslitele Owena Barfielda,
který mimochodem zásadně ovlivnil své slavnější přátele Clivea
S. Lewise či Johna R. R. Tolkiena. Zadruhé mám na mysli Úzkost
z ovlivnění od provokativního nostalgického shakespearofila
spjatého s Yaleovou univerzitou Harolda Blooma, dle doslovu
považovanou za ”nejvlivnější anglicky psanou literárněvědnou
knihu za celé 20. století“. Výše nastolenou otázku zvažujme dál
výhradně ve vztahu k těmto knihám.
Hybridní žánr poetik
Pocit ráje a jeho ztrácení můžeme zažívat už při samotné četbě. Obě
knihy nám mnoho slibují, ale věru náročně se k jejich pokladům
dobýváme. Barfieldova studie, opatřená hned čtyřmi předmluvami, složkou příloh a doslovem, vychází přece jen z diplomové práce, obhájené na poli oxfordské filologie skoro před celým stoletím.
Její poznatky jsou tak často zaklety ve formulacích šitých na míru
tehdejší akademické hantýrce, třebaže z nich zároveň prosakuje
ohromná vůle po potyčkách s titány ducha typu Kanta, Locka či
Humea, sem tam v podobě vzletných metafor následující samotné
básníky. Četbu nám přitom neulehčuje ani česká redakce textu,
která nedohledává některé cizojazyčné citace. [*]
Svobodnější Bloom působí zase až příliš přezrále. Známe-li ho už
díky jeho Kánonu západní literatury (Praha: Prostor, 2000) jako
bystrého a troufalého esejistu s obřím rozhledem, který se proti
postmoderním kritikám kánonu vytasí s kanonickou kritikou
postmoderny, udiví nás, nakolik je jeho rané dílo z roku 1973 hermetičtější než zápisky kdejakého deleuzovce. Bloom spřádá svou
teorii tu z psychoanalýzy, tu z filosofie, tu z náboženských kultů,
což se dá uvítat leda tam, kde zvládáme výsledný vzor myšlenkově následovat a kde mu můžeme věřit. [**] V opačném případě
[*]

Mám na mysli citace z Aristotela (s. 43), Francise Bacona (s. 79) a jim podobné.
Ty anglické bych při dnešním stavu vzdělání redaktorům odpustil. Už vůbec
má výtka nesměřuje vůči nepřekládání nepřeložitelných výrazů, naopak oceňuji
důvtip při hledání jejich českých analogií.
[**] Za příklad toho, jak Bloom místy nedbale zachází se zdroji, uvádím jeho
přisuzování motivu ”ráje básníků“ šesté knize Spenserovy Královny víl (s. 40).
V uvedeném eposu nacházíme nanejvýš idylickou alegorii básnické tvorby jako
něčeho božského, kdy pastýř Colin hraje do tance čtyřem Gráciím (v paralele
k hlavnímu příběhu šesté knihy o lásce rytíře k prosté dívce). Motiv básnického
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se ocitáme ve sféře potlačené poezie, ba mystiky a Bloom nás
– řečí jeho epilogu – ”vypravuje do míst, na která dospět nelze“.
Jak snadné by bylo zavrhnout obě knihy hned po prvním nahlédnutí.
Z literárněvědného pohledu se ta Barfieldova zdá být kuriózním
pokusem o překonání tehdy převládajícího pozitivismu skrze
přiznaně steinerovskou ambici učinit z poetična (jediný možný)
klíč k rozšiřování lidského vědomí; i proto tíhne ve svých argumentech k metaforám a obrazům. Bloom se pak – ve snaze skoncovat s převládající novou kritikou, spjatou s odkazem Thomase
S. Eliota – stal paradoxně předvojem akademické postmoderny,
která ho tolik iritovala v pozdějších letech jeho slávy.
Aby se oba tituly daly číst naopak výhradně poeticky, na to se až moc
ohlížejí na učené čtenáře; vzpomeňme jednu z nejslavnějších
poetik, totiž Horaciovu Ars poeticu, která je zároveň básní i teorií.
Právě z tohoto ohlédnutí lze nabýt první dojem o esoteričnosti
obou knih: jen čtenář, který přistoupí na jejich žánrovou hybridnost, rozkročenou mezi tvořivou intuicí a přísnou reflexí, smí
nakonec nazřít spojitost obou pólů. Poezie se mu odkryje nejen
jako nahodilý předmět zkoumání, ale přímo jako nezaměnitelná
metoda, jak přistupovat k světu.
Barfield aneb Poezie v ruinách jazyka
Na počátku Barfieldových zkoumání stálo prosté potěšení z poezie.
Proč něco zažívám jako poetické a něco jiného nikoli? Ať už jde
o báseň současnou, nesoučasnou nebo o libovolný nebásnický
text v jazyce, jemuž nerozumíme – Barfield na truc dobovým
zvyklostem vychází z osobního pocitu, který ho navíc dovede
k dalekosáhlým úvahám nejen o poezii, ale vůbec o fungování
jazyka a komunikace. Nad rámec prchavého potěšení nás totiž
poetická zkušenost zve k samotnému poznání. K rozšíření svého
vědomí o nové významy.
Z Barfieldova hlediska není tzv. básnická řeč jen něco omezitelného
na jasné formální znaky. Jako ”zkamenělá poezie“ se nám předkládá doslova celý jazyk. Pouze jsme ve vědách zanedbali jeho
básnický, metaforický rozměr na úkor toho logického, a to už
počínaje Aristotelem (podobně jako jsme si s Descartem odvykli
na ”duše všech věcí“). Jsme proto vyvrženi z hypotetického věku
mytologií, kdy význam lidských slov býval plně provázán s odu-

ráje jsme si tak museli vymyslet sami.
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ševnělou přírodou? A kdy ještě neexistovaly pozdější dichotomie
typu tělo/duše, slovo/věc, logika/poezie, kdežto každý z nás byl
nevědomky básníkem?
Nikoli. Teprve novověký vzestup logiky nám podle Barfielda umožňuje
zakoušet poetičnost s dříve netušenou uvědomělostí. Za tento
objev vděčíme právě romantikům, kteří ač by svým odporem
k básnické stylizaci mohli snadno evokovat další krok na cestě
prozaičtění dějin, představovali naopak vzestup poetického principu zevnitř světa logiky. A jejich nová přirozenost se nesla, jak
známo, v duchu samonosné imaginace.
Barfield se stává takřka ”Wordsworthem sémiotiky“, když se tak jako
básník zastavuje konkrétně u slova ruina, aby z něj vykřesal
spektrum historických významů. Ruina jako hrdelní zvuk, pohyb
dolů, zborcená věc, potažmo různá přirovnání, křísící zakleté
slovo k novému významu. Podobně si můžeme vzít kterýkoli
sebeabstraktnější pojem, abychom etymologicky rozkryli jeho
obrazný původ. Bludný kruh logiky nám ovšem neumožní poznat
víc než dávno poznané. Proti tomu esoteričtější básnický postoj
nabízí subverzi stvořeného, skrze kterou smíme zakoušet samotné
tvoření a v něm i změnu a život.
Bloom, aneb Vztah básníka k předchůdci
Kde se Barfield soustředí obecně na sféru básnické řeči, tam se Bloom
omezuje na silné básníky a vztahy mezi nimi. Moderní básník
se narodil pozdě, velikosti svých předchůdců nemůže de facto
dostát, a pokud by na tradici zanevřel – tak jako tolik básnických
revolucionářů 20. století –, sám se z ní vylučuje k zapomenutí.
Jeho postoj k tradici je nutně úzkostný a jen silnými desinterpretacemi může dát vzniknout novým básním, projevům oné úzkosti.
V nejlepším případě ”zplodí své otce“. Tyto zjevně freudovské, ale
i nietzscheovské až kierkegaardovské inspirace Bloom zpečeťuje
výkladem Miltonova Ztraceného ráje ve smyslu alegorie moderního
básníka, kdy Bůh představuje mrtvého předchůdce, zatímco nový
básník na vrcholu sil je Satanem, v pádu bojujícím o nebeský trůn.
Přínos Bloomovy teorie spočívá zvláště v rozpracování básnického
čtení, tak rozdílného od dobových teorií čtenáře, včetně čtenářských postupů ze strany literární kritiky a vědy (ačkoli dodejme,
že nové pojetí kritiky se z Bloomových poznatků urodilo taktéž).
Silný básník nečte v každé cizí básni nic jiného než sebe. Smysl
básně se neskrývá ani v básni samotné, ani v jejím odkazu na
mimobásnické jevy, nýbrž se vždy nalézá až v jiné básni. S tímto
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předpokladem Bloom navrhuje šest konkrétních vzorců, jak se
básně vztahují k jiným básním, pracující mimo jiné s pohybem
zakřivení, vyprázdnění předchůdcova stínu či s jeho démonizací.
A vzhledem k doplňujícímu množství příkladů z dějin anglofonní
poezie [*] si lze snadno představit aplikaci Bloomových vzorců
– vyjadřujících zhruba totéž, co obranné mechanismy v psychologii – i na české literární pole. Kdo jsou naši bohové, pohlcující
své epigony?
Problematická idea mytických počátků poezie každopádně v Bloomově pojetí ustupuje iluzivnímu prvenství toho kterého básníka. Romantický požadavek autonomie Bloom nosně podrývá
odhalením, že každá básnická originalita vychází v podstatě
z perverzní nápodoby. Tradice nás předem popsala více, než si
vůbec uvědomujeme. Každý z nás přejímá a napodobuje konvence, a to nejen v poezii. Někdo snad přitom po barfieldovsku
zažívá i potěšení, v lepším případě poznání, ale jen ti nejsilnější
z nás to dotáhnou až k druhému zrození, které je dnes – vinou
romantického umenšení básníka – zároveň bodem nemožnosti.
Apel takřka existenciální nás nutí k výpadu vůči zaklínajícímu
cherubovi, který podle knihy Genesis brání přístup ke stromu
Života a obecněji s Bloomem činí co falešný exegeta z textů Písma,
zaklíná svět kontinuitou a nás, Adamy a Evy, vyhání do údělu
kajícného přežívání hříšníků, do života bez poezie.
Shrnutí a náznak perspektivy
Mezi oběma poetikami leží skoro půlstoletý odstup, což vysvětluje mnohé. Barfieldova Básnická řeč pochází z rodu děl, jako jsou Vicovy
Základy nové vědy o společné přirozenosti národů, Jakobsonova
Poetická funkce nebo Heideggerovo Básnicky bydlí člověk v tom
smyslu, že poezii nejen obhajuje v rámci logiky, ale v podstatě
ji ontologizuje. Dělá z ní středobod lidského poznání, potažmo
bytí. A třebaže Barfield podává v doslovu výčet svých nástupců,
doba se mezitím přece jen většinově odklonila od jím vytyčeného směru, ať už směrem k mnohosti epistemologií (proti jedné
gnoseologii), k osobním příběhům (proti těm ”univerzálním“),
k performanci a jazykovým hrám (proti významu a obecným poj[*]

Podrobně se Bloom zabývá tématem vlivu mj. na příkladu trojic Milton – Wordsworth – Keats, Shelley – Browning – Yeats a Emerson – Whitman – Stevens.
Postavení amerických básníků na roveň těm anglickým představuje podle
Pokorného jednu z podstatných příčin úspěchu Bloomovy poetiky.
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mům), nebo třeba k sílící kritice romanticko-moderního subjektu.
Ve své ambici je tak Básnická řeč spíše jednou z posledních poetik
svého druhu než novým pramenem (nanejvýš budiž studánkou
pro outsidery). Přesto jí nelze upřít dílčí podněty například na poli
filosofie obrazu. Způsob, jakým zachází s metaforou, daleko předznamenává soudobé pojímání obraznosti, jak je pro české čtenáře
shrnuje filosofka Zdeňka Kalnická ve studii Třetí oko. [*] Nebo co
se týká otázky zakoušení poezie v mimopoetických žánrech. [**]
Také Bloom může z mnoha důvodů působit jako lamentující zombie,
která zapomněla umřít v uplynulých staletích. Jenomže odbudeme-li ho příliš snadno, hrozí nám v celé svojí rafinovanosti, že
bychom tak ochudili hlavně sami sebe. Bloom se číst musí a musí
se proti němu protestovat. Musíme se od něj odchýlit, vyprázdnit
ho a démonizovat zrovna tak, jak nás to učí on sám ve své knize.
Protože pokud mu jenom přitakáme, naše východisko už nemůže
být horší: jsme mrtví. A tvorba nám ze smrti nepomůže, naopak:
Adam se smí stát nanejvýš Ďáblem. Tvorba je extenzí úzkosti.
Zůstat jen u úzkosti, Bloom by se nijak nelišil od jiných otrapů, neplodně hořekujících nad ztrátou velkých dob. Co ho však zachovává
inspirativním, je až důraz na sféru ovlivnění, na vztahy mezi
básníky. Nenechme se zmást, že by mělo jít o úkrok stranou od
poválečné myšlenkové tradice, která tak nemilosrdně smetla
ze scény Barfielda. Básník už dávno není jen nějaká ”básnická

[*]

Kalnická upozorňuje na význam metafory v poetickém (heideggerovském) a politickém (pragmatickém) přístupu k filosofii, které se vyvinuly v reakci na krizi
přístupu vědeckého (husserlovského). Připomíná rovněž roli metafory v myšlení
Platóna a Aristotela a hlavně nás seznamuje s průkopníky současných teorií, ať
už jde o Ivora A. Richardse, Maxe Blacka, Mary Hesse, George Lakoffa, Marka
Johnsona, potažmo o Paula Ricoeura či Jacquesa Derridu. Nadto se Kalnická
zabývá potenciálem metafory vzhledem k tradici feminismu a svůj teoretický
exkurs korunuje názornými studiemi k Johnu Deweyovi, Williamu Jamesovi,
ale i ke Karlu Čapkovi a Boženě Němcové.
[**] Extrémněji by se mi chtělo mluvit dokonce o poezii nezávislé na slovech (Barfield
odvíjí představu metričnosti od ”tlukoucích srdcí a tepající krve“, které jsme
zakoušeli intenzivněji před abstraktizací jazyka; a dalo by se říci, že tento
tělesný zvuk znovu objevuje skladatel John Cage při své výpravě za ”absolutním
tichem“.) Jeden z impulsů k odstupu poezie od slov, přinejmenším v jejich písemné podobě, nabízí současná ekofilosofie; v češtině viz Kouzlo smyslů Davida
Abrama (Praha: DharmaGaia, 2013) s jeho apelem na ozdravné prorůstání lidské
řeči s krajinou. Poezii osobních tras navzdory jakýmkoli homogenizačním tendencím (včetně sémiotických konvencí) se v oblasti výtvarného umění přezdívá
s Nicolasem Bourriaudem ”sémionautika“.
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řeč“, stejně tak jako výtvarník není sbírkou svých obrazů. Ze
vztahu se nám dnes klube figura k překonávání fragmentární
postmodernity, aniž bychom přitom ulpěli v pasti nových univerzalit. Snesitelněji než právě Bloom se literárními vztahy zabývá
třeba Pierre Bourdieu (česky vyšlo dílo Pravidla umění, Brno:
Host, 2010, zabývající se literaturou Flaubertovy epochy jako
”sociálním polem“) nebo Jacques Rancière (rozkrývající politické dopady literatury skrze její ”sdílení citlivosti“). Z výtvarné
oblasti – i s ohledem na vztah umělec-recipient, zakotvený do
samotného základu současných uměleckých děl – vyzdvihněme
relační estetiku Nicolase Bourriauda.
Bloomovi vděčíme za jeho posunutí významu básně na jinou, dosud
nenapsanou báseň. ”Buď jako já, ale jinak,“ vzkazují nám jeho
slovy velká díla tradice, která právě až v tom odchylování – nikoli
v sobě samých – dosahují svého věhlasu. S Bloomem též dobře
víme, jak strašné úsilí může takové odchýlení stát, aniž bychom
předem měli jakékoli záruky o jeho úspěšnosti. Tvorba však
není jenom úzkost, dluh, zavržení. Bloom zcela pomíjí, anebo
ironizuje momenty touhy, daru, zázraku, na čemž má svůj podíl
jeho myšlenkové zázemí (nespravedlivěji bychom ho mohli osočit,
že skrze ”úzkost z ovlivnění“ vzývá vlastní neschopnost stát se
básníkem). Vzít vážně vztah, k tomu nám dnes ani Nietzsche, ani
Freud nemůže stačit. Ten první, přese všechny zásluhy, je přece
jen v zásadě extatický a šovinistický (více ke vztahu pronesla
jeho jediná milovaná Lou Andreas-Salomé v esejích Die Erotik).
Zkoumání psýché zas v případě druhého postrádá perspektivní
teorii lásky, ba jeho libidózním dědictvím je spíše nynější pornografizace světa (vrtochy osvobozené Psýché bez Amora?).
O vztahu nám daleko víc vypoví nové zvažování erotiky – s figurou
iniciačního zásahu, Druhého či touhy-práce (v opozici k Freudově touze-nedostatku) – a to právě i s užitkem na poli umělecké
(des)interpretace. [*] Bloom, byť daleko pesimističtější než jeho
dva předchůdci, nám umožňuje svou teorií vlivu nahlížet dějiny
umění jako dějiny vztahů. Ačkoli v případě tvorby jde o vztahy
s poněkud nekrofilně-narcistickými rozměry; předchůdce nemá

[*]

Tématu jsem hlouběji zasvětil diplomovou práci Patos křídla a šípu: variace
Eróta v dějinách evropské literatury, obhájenou roku 2015 na oboru komparatistika na Karlově univerzitě v Praze. Erotiku, prosím, nezaměňovat s dosavadními
představami o ní, jako je erotika antická, psychoanalytická, bataillovská... S přihlédnutím k tradici mi jde hlavně o hledání jejího nového obsahu pro naši dobu.
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jiné tělo než následníkovo.
Barfield předpovídal, že až mu přestaneme dávat za pravdu, stane
se poezie ”jen snem a nemocí“. A Bloom nám předkládá poezii
vskutku jako nemoc, jejímž snem je znovuzrození z vlastních
sil. Nezbývá mi než navrhnout skromnou korekci: v básnickém
vlivu lze rovněž rozeznat milostné gesto. A milovat nemůžeme
předchůdce-Boha; toho můžeme ideálně zavraždit. Předchůdce
může být milování hoden až ve své zranitelnosti. Vnímáme jeho
slabá místa, jeho obsese i nehotové vize, ne abychom sobecky
zaútočili, ale abychom rozeznali volné místo. A uvnitř něj ponouknutí k práci, která nás zavede neznámo kam. Básník je každý,
kdo vydrží tak dlouho koukat do zdi, až řekne: ”Okno!“ A zeď se
stane tím oknem.
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Pěšky ve sněhu na Ještěd
Rybníček.
Koupil jsem si lístek na tramvaj. Řidička tramvaje mi skrze otevřené
dveře kabiny podala jízdenku a řekla: Dvacet čtyři.
Nasypal jsem jí do dlaně mince. Dala mi lístek. Štípnul jsem jej ve
žlutém označovači jízdenek.
Držel jsem jízdenku v ruce.
Příští zastávka je u nádraží.
Na Ještědském hřbetu nasněžilo.
Uvázal jsem si tkaničky bot až na poslední háček u kotníků.
Kola tramvaje skřípala a před nádražím stálo asi dvacet pět lidí
s velkýma kuframa.
Jak u nás na hlaváku, chtělo se mi říct.
Držel jsem tě za zadek.
Pamatuješ?
Jazyky taky?
Sáhla jsi mi mezi nohy a přes džíny mě hladila a mačkala.
Líbali jsme se.
Přitiskla jsi se na mě s rukama všude.
Zastávka Nádraží.
Viadukt.
Sáhl jsem ti na prsa.
Máma má kamaráda. Táta dá rámě dámě.
Ožrali jsme se.
Mělas svého zajíčka a já tě chtěl.
První set jsi vyhrála 34:19.
Seděl jsem v autobusu a četl si knížku a byl jsem nervózní z prvního
setkání.
Budu stát u vchodu ke kasám autobusovýho nádraží.
Unimobuňky vyskládané jak kostky dětské skládačky.
Čekám na tvoje mahagonovo červeně odbarvené vlasy.
Já si tě odvezu a ubytuju, řeklas na autobusáku.
Připadlo mi krásné, jak ti ze svatozáře odpadávají světýlka a praskají
žárovičky. Z vavřínového věnce ti odpadávaly snítky. Na
ramenou jsi měla drobné lístečky. Uložím si je do portmonky, jo?
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Přišla jsi se přesvědčit a utvrdit, jak tě nechápe vlastní syn a manžel
ti nerozumí.
A já tě stejně miluju.
Můžeš se o tom přesvědčit, řekl jsem.
Přiběhnou bílí tygři, jestli lžeš, řeklas.
Já řekl, že jedině Slavia!
Smáli jsme se a já zopakoval, že vždy jedině hokejový a fotbalový
klub Slavia.
Kolem hotelu U Jezírka projela tramvaj polepená bílým tygrem: Víc
než hokej. Helma.
Třeseš se, lásko, řeklas.
Sáhla jsi po láhvi na stolku a dolila do sklenek.
Ťukli jsme si, napili a já znovu topořil.
Něco by to chtělo… řekl jsem.
Nesmála ses.
Mám si postesknout? přemýšlel jsem.
Chtělo se mi číst ti knížku.
Jenže ty jako bys mi cípem peřiny zacpávala hubu.
Tak jsem ti strčil ruku mezi nohy a začal tě dráždit.
Ještědská třída.
Krkonošská.
Staré pekárny.
Otočila ses ke mně zády.
Přitulil jsem se k tobě a sáhl ti pravou rukou na zadek. Nechala
ses. Políbil jsem tě na krk. Levou rukou jsem tě objal a vzal
do dlaně tvé levé prso. Neberu prášky, řeklas. Kousla jsi do
polštáře. Pustil jsem tě.
Vzal jsem z nočního stolku skleničku s vínem a napil jsem se.
Neptal jsem se.
Podíval jsem se na elektronický budík. Svítily na něm digitální
4 dvojtečka 34.
Napil jsem se vína.
Brečela jsi.
Neudělal jsem nic.
Bylo to, jako kdyby se markýz de Sade ptal, kolik minut zbylo z lásky.
Sešlapals trávu na louce.
Chceš, aby nebyla sešlapaná?
Zvedáš stéblo za stéblem, po jednom, aby zase stály, ale ony kurvy
nechtějí.
Brečela jsi.
Bij mě, řeklas.
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Koukám do stropu.
Po ulici projela trojka. Přestavěná tramvaj typu T3 vyřazená
a prodaná z vozovny Hloubětín v Praze. Konečnou má
v městských sadech, řekl jsem.
Přikryla sis hlavu.
I s peřinou na hlavě jsi vstala z postele a šla do koupelny.
Bouchlas dveřma.
Pak jsi pustila vodu a začala se mýt.
Vstal jsem a vešel do koupelny.
Koukal jsem se na tebe.
Zrcadlo pomalu pokrývala pára.
Kefír místo piva, díky, to pít nebudu, napadlo mě.
Pak jsem chvíli stál se skleničkou vína v ruce a koukal.
Všimla sis mě, vyplas vodu a strčila sis hlavici sprchy skoro celou do
kundy.
Podívala ses mi do očí.
Z tvých rtů jsem stihl odezřít pouze první tři písmena. Bylo to s,
v a měkké i.
Nevěděl jsem, co mám říct, tak jsem řekl: Tys mě nabalila a přivezla
až sem. Napil jsem se bílého vína a hodil zavlhlou peřinu
dveřma koupelny do pokoje.
Když jsme se seznámili, tak jsi říkala, že nemám pít červené víno,
já ti na to řekl, že červené je šlechtické, ty ses smála, dala mi
francouzáka a od té doby jsi pila červené. No a teď zase pijeme
spolu to tvoje bílý, řekl jsem. A jamesona.
Hlavici sprchy jsi upustila do vany sprchového koutu.
Myslíš, že jsem nějaká fiflena nebo děvka, nějaká coura, na kterou
když to přijde, že je jí jedno, s kým půjde a co by chtěla? Jsi
blbej? Jsi tak blbej, pro Kristova noho!? Je ti deset? Vystříkal
jsi mě? Vystříkal! Chápeš?
Vápenka.
Janův důl.
Kubelíkova.
Dolní Hanychov.
Syn mi utekl z baráku.
S někým, nebo někam? Nebo sám?
Nevím. Prostě je pryč.
Dal jsem ti pusu a pohladil po vlasech.
Podal jsem ti ručník.
Chtěl jsem ti sáhnout na prsa a zadek. Jako jsi mi tam ty sahala
v Balbínově poetické hospůdce na dámském záchodě. Tenkrát
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jsem tě poprvé ucítil. Jing-jang, jazyky, kunda-čurák. Koupil
jsem nám panáky a svýho zapil pivem.
A neříkal, že chce vypadnout? Nebo s kým byl?
Podívala ses na mě zle. Připadlo mi. Jako bys ukazovala na dveře.
Promiň, řeklas.
Líbali jsme se.
Na kozy jsem ti nešahal.
Půjdeme ho hledat?
Přikývnul jsem.
Otřel jsem ti slzy a políbil tě. Strašně jsem tě chtěl.
Víš, co je směšný? Jak chceš na Ještěd. Já tam nebyla od svých
patnácti let.
Zasmála ses.
No, ale v tom sněhu to nebude žádná prdel, řekl jsem. A chtěl jsem
říct, že to bude v tom třiceticentimetrovým sněhu kurva
vejšlap a hrábnu si.
Prošli jsme několik klubů.
Nikde jsme ho nenašli.
V La Fabrice si dáme špagety, co myslíš?
Je čtvrt na sedm ráno pryč, řeklas.
A?
Vešli jsme do klubu vedle.
Zaplatila jsi útratu.
Já objednal panáky jamajského rumu. Ty sis ho naředila kokakolou.
Ťukli jsme o sebe sklenkama.
Miluju tě, řekl jsem.
Malodoubská.
Hanychov-kostel.
Na parkovišti zaparkovalo velké audi.
Čůráci mají audi, řekla jsi.
Zasmál jsem se. A ještě nosní dírky, řekl jsem.
Co?
Mají je čůráci, bavoráky, auta s nosníma dírkama, vytrčený rypáky,
řekl jsem.
Zasmála jsi se a brčkem se napila kokakoly. To mě fakt pobavilo, řeklas.
Objednali jsme si v tom nonstopu jídlo.
Umotal jsem špagety na vidličku a napili jsme se vína. Kousnula jsi
do teplého polotovaru pizzy.
Servírka odnesla prázdné talíře a my vypili po dvou panácích
whiskey značky Jameson.
Jsem už ožralá, řekla jsi.
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Chtělo se mi říct, že ne, ale jen jsem se zasmál.
Víš co?
Koukala jsi na mě.
Obešel jsem stůl a dal ti francouzáka.
Barman se na nás díval a při tom točil pivo, servírka mu zahlásila
objednávku a položila před něj papírek. Servírka měla černou
krátkou sukni a byly jí skrz bílou košili vidět bradavky. Měla
krásný kozy. Když jsi šla na záchod, řekl jsem jí o telefonní číslo.
Na lávce z pizzerie k parkovišti, který tenkrát ještě nebylo
zpoplatněný, tak nad Nisou sis stáhla kalhoty, opřela se
o zábradlí a já do tebe zezadu pronikl. V ruce jsem držel
igelitovou tašku se zbytkem pizzy zabaleným v alobalu a se
špagetama v polystyrenový krabičce.
Utřela ses.
Vrátili jsme se a u baru jsme si dali ještě jednoho panáka a pivo.
Nemluvila jsi.
Šel jsem na záchod.
Musíš po těch schodech nahoru, pak doprava, doleva jsou ženský,
řekla jsi.
Doprava byla s frajerem její dcera Lenka.
Zapomněli si zamknout.
Máš péro v dceři mý milenky.
On řekl: Naser si! A zamkl zámek kabinky.
Bubelíkova.
Dolní Hanychov.
Vytáhl jsem do boje u první mušle od vchodu.
Heknutí z kabinky.
Malodoubská.
Hanychov kostel.
Vošplouchnul jsem si obličej studenou vodou.
Chtěl jsem udělat nějakou legraci, ale rozmyslel jsem se. Pořád jsem
viděl ptáka toho kluka v její dceři. Měla ji voholenou a tmavý
bradavky.
Vrátil jsem se k baru.
Dáme ještě panáka, řekl jsem.
Drželi jsme sklenice.
Vypili jsme kořalku.
Pojď, jdeme, řekla jsi a políbila mě na tvář.
Koupil jsem láhev jamesona.
Šli jsme přes náměstí. Koukal jsem na radnici, jak jste tady s těma
Němcema žili a jak vám to bylo prospěšný.
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Podívala ses zle.
A nebylo s Němčákama líp než se Sovětama?
Už nepij, řeklas.
Ale vždyť mám pravdu.
Jsi něčí tovaryš? Já s tebou chtěla šoustat.
Nejsem, ale s Němčákem je líp než s Rusákem.
A ty máš snad nějaký odznak, nebo jen máš ty svý pražský kecy
o tom, jak pražsky říkáš vodznak? Nebo vokno, oujezd,
Podskalí, který už kromě tebe pro nikoho neexistuje a jen ty
ho furt všude tlačíš, že už jsi je zblbnul a píšou to i v novinách
a kdybys mi to neřekl, tak ani nevím, že nějaké je? A je jedno, že
je to správně. Copak je dneska za den? No?!
Dneska je, smál jsem se, že jsem se napil z láhve jamesona, řekl
jsem.
Do prdele, kreténe!
Ráno.
Okno.
Rozum a láska a ty.
Řekl jsem ti to.
Seru na všechny ženský, řekl jsem, na všechny, a budu už jen
s tebou.
Vzal jsem z nočního stolku sklenici se zbytkem jamesona a dopil
jsem ji.
Fajn. Mně teď odřekli dva klienti, že už ode mě daně nechtěj dělat,
řeklas a praštila jsi mobilem o zem.
A já s tím nějak souvisím? Máme lásku…
Nesouvisíš, jen, že neměj kecy, když víš kulový.
Napila ses bílého vína.
Vstala jsi a odešla do koupelny.
Díval jsem se na tvůj zadek, netřásl se.
Praštila jsi dveřma.
Dolil jsem si z láhve do sklenice jamesona.
Slyšel jsem, jak močíš.
Pak jsi se sprchovala.
Otevřela jsi dveře koupelny a omotaná ručníkem ses opřela o futro
dveří. Plakala jsi.
Už ti nikdy nedám, řeklas.
Jsi starší než já, řekl jsem, ty musíš vědět, co a jak.
Napil jsem se whiskey.
Právě.
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Upravila sis ručník a zahákla jeho cíp u levého prsu.
Chtěl bych ti líz…
Právě! přerušila jsi mě.
Velmi ironicky jsi se zasmála.
Já mám dceru a syna, chápeš?
Ale tvůj starej je k ničemu…
Pustila jsi ručník na podlahu.
Voníš, řeklas, políbilas mě na ušní lalůček a já bych tě nejradši
mrdal.
Účet za hotel je zaplacený, řeklas.
Natáhla sis kalhotky a upravila kozy v košíčcích podprsenky.
Zavolám si taxík. Ale jestli ty chceš, můžeš tu klidně ještě dneska
přespat, ještě tuhle noc máš zaplacenou.
Když otevřeš oči, jsi bez naděje.
Šel jsem přes tramvajové koleje a jako bys na mě koukala.
Taška s oblečením mě řezala do ramene.
Kolíbal jsem se.
Ožralý jsem upadl.
Napřáhl jsem k tobě ruce.
Potřebuju tě držet!
Křičel jsem.
Jsi moje kundička!
Moje kunda!
Moje!
Moje!
Moje!
Nevadilo mi, žes vyhrávala 34:19 a že máš děti a syn zmizel a dcera
šukala se svým klukem na hajzlu v klubu, kde jsme pili
jamesona.
Prostě jsi moje!
Moje!
Moje!
Moje!
Chci tě!
Řezaný pivo na vyproštění a srolované noviny v ruce.
Tramvají na Fügnerovu.
A zas tu samou a stejnou myšlenku.
Milovat tě a mrdat tě.
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Otočila jsi se, když jsi od zastávky tramvaje zabočila do ulice Na
Rybníčku.
Šla ses vyspat ve spacáku na podlahu ve svým kanclu.
Já seděl v tramvaji.
Nešel jsem na autobus do Prahy.
Dojel jsem až do Horního Hanychova a šel ve sněhu pěšky na
Ještěd.
Rybníček.
Nádraží.
Viadukt.
Ještědská třída.
Krkonošská.
Staré pekárny.
Vápenka.
Janův důl.
Kubelíkova.
Dolní Hanychov.
Malodoubská.
Hanychov-kostel.
Bubelíkova.
Dolní Hanychov.
Malodoubská.
Hanychov kostel.
Spáleniště.
Horní Hanychov.
Pěšky ve sněhu na Ještěd.
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Finská
experimentální
poezie
V roce 2011 byl ve Finsku uveden Protikánon (Vastakaanon). Jedná se
o obsáhlou antologii, která zachycuje významné, výrazné, ale
i okrajové tendence finské básnické tvorby v letech 2000–2010.
Během prvního desetiletí 21. století se finské poezii nebývale dařilo – v průběhu historického vývoje finské literatury snad nikdy
nebylo napsáno tolik básní jako v těchto letech. Vznikla řada malých nakladatelství (Poesia, Ntamo), literární časopisy proměnily
koncepci, a upevnily tak své pozice (Tuli&Savu, Nuori Voima),
objevilo se rekordní množství debutujících autorů a zejména
v druhé polovině období se nevídaně rozvinula a diverzifikovala
experimentální poezie.
Název Protikánon napovídá, že jde o texty, které se nějakým způsobem
odlišují od ostatních – předchozích i současných – mainstreamových hnutí a tendencí. Pojícími prvky této nové či experimentální
poezie je odpoutání se od modernistických tradic, vázaných forem
a lyrického subjektu. Východiskem mnoha autorů se stává vědomí
materiální a vizuální stránky jazyka a písma. Dochází k rozrůznění tvůrčích metod a postupů – autoři například záměrně porušují
syntaktická a morfologická pravidla, deformují slova, metodou
koláže pracují s podkladovým textem, který variují apod. Mnozí
autoři využívají překvapivých rejstříků, náhlých změn, opakování a jazykových disonancí. Do textů se infiltrují nová, digitální
média a platformy (blogy), i proto má Protikánon svou digitální
součást, která je volně dostupná na webových stránkách www.
poesia.fi/vastakaanon, na nichž lze nalézt interaktivní, vizuální,
audio a videobásně. K dalším rysům patří příklon k nepoetickým
tématům, jako je politika či populární kultura. V neposlední
řadě se v tomto období podobně jako v jiných zemích významně
rozvíjí literární život (poetické kluby, literární čtení a festivaly,
autorské spolupráce) a daří se i mluvenému slovu, performancím
a slam poetry.
Hlavními iniciátory a současně editory sborníku jsou Harry Salmenniemi, Marko Niemi a Juuri Joensuu. Kromě nich přispěli úvodními
studiemi Kristian Blomberg, Teemu Manninen, Maaria Pääjärvi
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a Vesa Haapala. Editoři do jisté míry navázali na antologii Nový
hlas (Uusi ääni, 2005), sestavenou Sailou Susiluoto a Eino Santanenem, která shrnuje tvorbu autorů debutujících v letech
1995–2005. Ve výběru Protikánonu se však kromě začínajících
a prakticky neznámých autorů, kteří v době vydání publikovali
například pouze na internetu (Rakel Liehu, Kalevi Seilonen, Jyrki
Pellinen), objevují i zavedená jména – kromě editorů sborníku
Henriikka Tavi, Aki Salmela, Eino Santanen, Olli Sinivaara, Karri
Kokko a další.
Protikánon, jakkoli bylo jeho původním záměrem především zmapovat
básnickou produkci dané dekády, představuje důležitý mezník
současné finské poezie, a to zejména v tom, že poukázal na přechod od dosavadních tendencí – zejména převládajících básní
v próze – k žánrové, formální i tematické polymorfii.

Připravila a přeložila Jitka Hanušová
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Harry Salmenniemi
Básnë (Runojä)
text vede chlapce k tomu, aby využívali volného času správně
a vyrostli v praktické a činorodé muže; text zachycuje neutuchající pohyb na obloze, protože hvězdy se za nocí na obloze
pohybují a to je skandální; bělost mraků připomíná papír; teď
kupuješ sladkosti, teď rozbaluješ papír; když mluvím o mracích, začneš myslet na mraky; pokožka rukou, chlupatý mech;
jsi neobvykle iracionální; megasáček bonbonů, kuňkající
žába; přednáška ukazuje, k jak krásným činům může beznaděj
člověka dohnat; mužská sexualita nebyla nikdy zachycena tak
působivě; když člověk někde zakoření, nedokáže si představit, že
by bydlel někde jinde, zastavil se někde jinde; zánik vesnice,
zánik polí, osud obecně; je to člověk a nejhorší pocit, který
člověka může potkat, je vykořeněnost, když vystoupí z příměstského vlaku na prázdné nástupiště;
postava sestupuje do manaly a její ruce jsou texty, znaky, kosti, šlachy,
tkáň, pohlavní buňky a krev; hluk proniká přímo do vědomí; divoká zvířata, domácí zvířata a hospodářská zvířata; odteďka
budeš vždycky sám; dělo se to i dřív, ale teď se to nedá srovnat
s ničím jiným; muž stojí na bleším trhu a vidí obnošené kabáty,
celou armádu kabátů;

všechno, co se mi děje náhodou, mě jen posiluje; někdy jsem bezcitným
monstrem, mořskou pannou a sirénou – někdy jsem múzou,
zrcadlovým domem a cirkusem; řada šťastných cypřišů se
klaní chodci, jenž přichází k mým dveřím; jednou mi otec
podal talíř brambor a zadíval se mi hluboko do očí; od té doby
jsem takový, jaký jsem.

Rychle vyhledané szeretlek znamená miluju tě opravdu hodně
souhlásek, opravdu hodně, hodně citu miluju desku In
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Absentia, je to prostě naprosto úžasná skupina, postupně se
z ní stává moje stálice, která je andělskými křídly na mém čele,
tvářích a břiše    Miluju taxíky, miluju oslavy a zaručeně trendy fitness centra, naprosto prostě, já zkrátka miluju
New York, miluju miluju miluju padající ptáky Stonetalon
Light feather, do jisté míry a trochu taky copper a tin materiály, miluju design    Je v tom něco sympatického   na
tvojí básni se mi líbí ten styl proudu vědomí    nebudeš
ty queer?   New York je moc krásný   V Central
Parku byla znásilněna krásná, světlovlasá žena šla po ulici, ale
nepoznala mě

Nepravé a apokryfní rukopisy mě neznepokojují, naopak jsem už
dlouho moc spokojený se sebou i svým životem. Představuju
si, že člověk chce kráčet v chumelenici malou žalostnou vesnicí
jako v Dostojevského románech. Je vybavený; je připravený.
Nicméně mě tohle neznepokojuje, protože vím, že osud se naplní v každém případě, i když se o to nebudu prosit. Člověk,
kterého si představuju, má s sebou přenosný vařič, kráčí, je to
běloch a diskriminuje opačné pohlaví a ostatní rasy, protože všechny rasy smrdí jinak. Člověk má představivost, jakou
si představuje, a když si představujeme intenzivně, vidíme
obrazy; když se díváme pečlivě, obrazy jsou velké, nabubřelé všichni mrtví jsou jiní; všichni mrtví jsou jedineční; všichni
mrtví kdysi žili a všichni kdysi mívali pocity, myšlenky a představy;    Tehdy se spustila sněhová vánice a celou vesnici
zalila do bíla a Ivan Demisov se díval z okna,

Všichni kromě J Lo jsou otroci a děvky zábavního průmyslu; kyanid, přívěšky, prášky na spaní, fosfor, alergie, alegorie,
allegria. Cynthia Foster, Cynthia Nixon, Cynthia Witthoft,
Cynthia Lennon, Cynthia Rowley, Cynthia Leitich Smith,
Cynthia Lavigne, Cynthia Patio, Cynthia Pendragon, Cynthia
Fox. Přál bych si, abys byla rok po smrti, a až bych se odvrátil
od tvého hrobu, spatřil bych ženu amerického typu, která by
měla, která by měla po americku odhalená ňadra připravená
k sexuálnímu styku, kdy obě strany prožijí hlubokou radost
a hluboké uspokojení;
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přál bych si, aby konkrétno a nevolnost ustaly, abych se mohl soustředit na dýchání a vrátit se do svého vlastního vnitřního těla
milujeme   když to potká nás   stanou se z nás
lidé, když to potká nás; být člověkem bolí, když to potká
nás    bytí předchází bolest   bez překážek, bolest,
esteticky   povaha se odhalí   s návratem rovnováhy
serotoninu    oči se přivírají blahem; řev; orgasmus, to jsou
dva přibližující se abstraktní povrchové vzory

někdy člověk věří, že je to pouhá hra, a opakuje si, že je to pouhá hra;
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Výběr asteroidů (Valikoima asteroideja)
GAME OF TEXTUAL LIFE [*]
1.

Každá živá buňka, která sousedí s méně než dvěma živými,
zemře osamělostí.
2. Každá živá buňka, která sousedí s více než třemi živými, zemře
přemnožením.
3. Každá živá buňka, která sousedí s dvěma nebo třemi živými,
přechází, živá a nezměněná, na další pokolení.
3.1. Znak, který tato buňka nese, zůstane stejný.
4. Každá odumřelá buňka, která sousedí právě se třemi živými,
obživne.
4.1. Znakem, který tato buňka nese, se stane následující znak
podkladového textu.

PROLOG
a.
b.
c.
d.

Finská abeceda má 29 písmen.
Mezera, prázdné místo, je písmeno.
Nyní má abeceda 30 písmen.
Mezera je víc než písmeno.

[*]

Interaktivní/digitální verze básně dostupná na: http://www.poesia.fi/vastakaanon/mikael-brygger_game-of-textual-life.html.
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TEXTOVÝ GENERÁTOR
1.
2.
3.
4.

Obstarej si šest prázdných kostek.
Vezmi pět z nich. Popiš je všemi 30 písmeny finské abecedy.
Hoď. Kostky vyberou pět písmen.
Vezmi šestou kostku a popiš ji vybranými písmeny.
Jedna strana zůstane prázdná. Někdy dvě.
4.2 Hoď.
5. Výsledek napiš na papír.
5.1 Pokud ti vyjde mezera, ověř výsledek předešlého hodu.
Padla-li mezera i v předchozím hodu, přestaň házet a
5.2 přesuň se k bodu 6.
6. V opačném případě přejdi k bodu 3.
7.
Text je hotov.
8. Přesuň se k bodu 1.

ESTETIKA
všechny působivé krajiny
se utvořily různými způsoby
z žen ležících na zádech

TEORIE POZNÁNÍ
starověcí mudrci zkoumali runy a další programovací jazyky
aby mohli číst básně
starověcí mudrci byli satelity, zdravili
vesmírné plachetnice a parníky a do poznámek zapisovali básně

JAZYKOVĚDA
kus touhy
přilepit na tebe
tahák
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HVĚZDNÁ MAPA
pronajmout si měsíce
za 900 euro
za 450 euro
měsíčně

*
já jsem				ty jsi
moje slunce			světlo
stojíme křížem
vidíme malé
věci					zvedáme
pohledy				vidíme
ohromné				stíny

z kousků				duhy
lepíš
červené
úhory				jako
ze smutku
jako z moře			
spektra
					základních barev
					šedého
					nebe
					kamene
zezelená				cvrliká
v barvách				se ztrácí
v šeru				se ztrácí
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etruscan
scan true
sun trace
sun react
sun crate
ants cure
rune cats
rune cast
rune acts
cat nurse
earn cuts
nectar us
trance us
cant sure
nuts care
centaurs

VÝBĚR ASTEROIDŮ
(1801–2006)
I
Ceres				1801
Pallas				1802
Juno					1804
Vesta				1807
Astraea				1845
Hebe				1847
Iris					1847
Flora					1847
Metis				1848
Hygiea				1849
Parthenope			1850
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II
Nasi					1939
Paijanne				1939
Pielinen				1939
Transylvania			1940
Detre				1940
Borrelly				1940
Kevola				1938
Estonia				1939
Schalen				1941
Bourgeois				1941
Vinterhansenia			1941
III
PH32				2006
PD39				2006
QN27				2006
QH33				2006
QT40				2006
QH42				2006
QL66				2006
QZ98				2006
QC129				2006
QL133				2006
QV13					2006
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FROM SKY TO HEAVEN AND BLACK
Aratron, Ariel, Arzael, Anael, Aniel, Barachiel, Bethor, Cassiel,
Chamuel, Gabriel, Hagith, Haniel, Jegudiel, Jeremiel, Jophiel,
Maalik, Metatron, Michael, Munkar, Nakir, Och, Ophiel,
Pharos, Phul, Raguel, Raphael, Raziel, Ridwan, Samael,
Sandalphon, Sarathiel, Sealthiel, Selaphiel, Suriel, Uriel,
Zadkiel, Zadakiel ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
……………………………………………………………………………………

THEY WERE CREATED BY MAN
THEY EVOLVED
THEY REBELLED
THERE ARE MANY COPIES
THEY HAVE A PLAN
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FROM SKY TO HEAVEN AND BLACK 2
TID
TIME

FORV.
EXP.

FLY
FLIGHT

TIL
TO

CHECK-IN
COUNTER
Cancelled

1520

SK1549

UA9356

Amsterdam

1520

SK1655

UA6251

Stuttgart

Cancelled

1520

SK559

UA9421

Paris De
Gaulle

Cancelled

1525

JA423

Sarajevo

Go to Terminal2

1525

PH2625

Malaga

Go to Terminal2

1525

SK405

UA9430

Stockholm/
Arn

Cancelled

1535

SK1793

Lyon

Cancelled

1535

SK2583

BT5121

Luxembourg

Cancelled

1535

SK2751

85
LO54

Warsaw

Cancelled

1535

SK460

55
LH62

Oslo

Cancelled

1540

IB3309

Madrid

Go to Terminal2

1540

SK943

43
LH62

Chicago

34, 36

QI3243

Rome

Go to Terminal2

SK983

Tokyo/
Narita

34, 36

London/
Heathrow

Cancelled

1545
1545

1630

1555

SK1517

65BD37

1600

PH2641

Barcelona

Go to Terminal2

1605

DY3231

Oslo

Go to Terminal2
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Henriikka Tavi
Slovník (Sanakirja)

a, -n		
nějaký, neznámý,
		něco připomínající
					dálnice,
		
nedostatek nebo rok
							 imp. sg. 3. os.

all (angl.)		

→

ill

autumn, autumned, autumned
1.

podzim nastává, listí opadává

na zem, prší.		

2. padat, opadávat, upadat,

3. ztratit barvu, změnit se v zem, shnít
(am. I)
fall, fell, fallen

and then the fall fell, and then again, the fallen, fall, fell, and
again, and then, and tell
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close, loose, lose
		blízko
		výběr

možnost

		uzavřený /
		uvolněný.		(o vlasech)
		lose one‘s breath
		dech
					[jazyk]
		

kluzký, mdlý, ochablý

f
		1.
		2.

žensky
mocně

he, heal, hell
			být světlem:		 jasný
		uzdravovat,

					činit pokání
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Henriikka Tavi

noc		

nacht natt nicht

		night knight
		

noche noite noita

[noita – fin. čarodějnice, pozn. překl.]

ráno, -a, -a		
1. What a beautiful
					summer mourning!
			Good mourning!		
2. Dobré
			
			
ráno! ~ uvidíme se zítra:
			
			We‘ll meet to sorrow.

sand, sand
		

and , end , she said

		seed ~ she seeds; she was seen ~
sad		

(no more)

		

more, more, mourn

		~ She is mourning;

it is morning.
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she, shawl, shell
1. omotat si kolem ramenou		

2. stát se kořistí

škeble

sen
1. a cloudy castle / a windy cabin
2. a fragile and vertical ornamental plant

w, why, woe					 proč?
							 elektřina

Ctrl + Z
Ctrl + Y

å			1. řeka
			2. povzdech
			
3. začátek a konec

äl

→		 L
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Henriikka Tavi

Listopad (Marraskuu)
ze série 12
2.
B12-vitamín
B-24 Liberator

B-17 (Létající pevnost)
B6-vitamín

-Bam Bam
Ben ben
-Bartolomeos					 Basilosaurus I
-Bat Out of Hell
Back Into Hell
Bat out of Hell
Back Into Hell
The Monster Is Loose
Bat Out of Hell
The Last at Bat
Bat Out of Hell
Battlefield 1942
Battlefield 2142
Battlefield 2: Modern Combat
Battlefield Vietnam
Battlefield Vietnam
Battle of the Heroes
--

Belgian prinsessa Stephanie
---

116

2016

Berlin U-Bahn
Benedictus III
Benedictus IV
Benedictus IX
Benedictus z Nursie
Benedictus z Nursie
Benedictus z Nursie
Benedictus V
Benedictus VI
Benedictus VII
Benedictus VIII
Benedictus XI
Benedictus XII
Benedictus XIII
Benedictus XIV
Benedictus XVI
Benedictus XV
-Biomasa
Biotop
-Blue 1
Bluegrass
Blues
Blu-Ray
Blue Screen of Death
-Beaufortova stupnice
Brain Tree
-Burzum
Byzantské říše armáda

B’z B’z
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3.
C-130A ”Hercules“
C-17 Globemaster III
C-3PO We’re doomed
C-4 C4 explosive
C-5 Galaxy
-Cabernet Sauvignon
Calatravský rytířský řád
Caernarfonský hrad
-Cacophony
-Cats
Catcat
Cat
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C
C++
C
C
C
C++
Ce
Ce

c
C++
C
C#
Cc
Ce
CE

-Centrosaurus
Chakra			Bankruptcy
â ̃...
(disambiguation)

Chibi-Robo
Chibi-Robo
Chibi-Robo

Chibi Robo!
Chibi-Robo
Chibi-Robo!

--

Chihuahua (město)
Chihuahua (pes)
Chihuahua (poušť)
Chihuahua (region)
-Cicciolina
Cicero
C-kazeta
Clara Schumann
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Henriikka Tavi

Codename Eagle					

Cogito ergo sum

-A Link to the Past					

Comet Comet

-Love
			Cream
Cream
			Cupido
-Click OK

7.
G20
Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands 14. června 2004
si skupina australských gay a lesbických aktivistů nárokovala
ostrovy v Korálovém moři, které patří Austrálii. Vyvěsili zde
duhovou vlajku a ohlásili, že se oblast od Austrálie oddělila.
Jeden ze členů skupiny, Dale Parker Anderson (narozen 1965),
byl prohlášen za vládce Království gayů a leseb pod jménem
Dale I.
Galaktické impérium
Galaktická republika
Global War on Terrorism Expeditionary Medal
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God Bless Fiji
God Bless Our Homeland Ghana
God Defend New Zealand
God of War
Blades of Chaos
God Save Our Solomon Islands
God Save the Queen
Godzilla
Geisha ja Gekko
Geysir
Generátor
Gojirasaurus
Giganotosaurus
Gewehr 43
Ghost in the Machine
Giant Steps

Go Fly
Golem Golem
Golf Golf Golf
Get Together
Get Your Wings
Get What You Deserve
Girls, Girls, Girls
Go Go Go
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Trado
Athena Farrokhzad a Svetlana Cârstean

ATHENA FARROKHZAD:
►
Řekla jsem: Tam, odkud pocházím, jsme opustili domy svých matek.
Svetlana řekla: Tam, odkud pocházíš, jste zjistili, že cesta vede
k domům vašich katů.
Řekla jsem: Tam, odkud pocházím, sypeme písek do soukolí.
Svetlana řekla: Tam, odkud pocházíš, jste zjistili, že továrna dělá
z písku mazadlo.
Řekla jsem: Tam, odkud pocházím, žádný soud nedokáže zjednat
nápravu našich věcí.
Svetlana řekla: Tam, odkud pocházíš, vydáváte i vlastní svědectví za
křivou přísahu.
Řekla jsem: Tam, odkud pocházím, jsme živili to, co nás odedávna
ničilo.

►
Svetlana řekla: Nemohla by ztráta přestat být spojována se vším,
co je v plenkách. Nemohlo by slovo zmizet ze slovníků a barva
zmizet z obrazů. Nemohl by se první hozený kámen proměnit
v bumerang. Nemohlo by se slunce spravedlnosti zřítit z oblohy.
Nemohl by svět začít od začátku, i s nevinnými ptáky. Nemohla
by země být tak úrodná jako při první sklizni. Nemohly by se
kopce a údolí vrátit na svá původní místa, stejně jako kůže
a vnitřnosti, stonek a okvětní plátky, cukr a sůl.
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Řekla jsem: Svět je stvořený z roztlučených nádob. Nemyslím si, že
by se takové střepy daly zahojit.

►
Řekla jsem: Nechápu, proč mi všechny prožité ztráty nepřinesly
odevzdanost, která člověka činí hodným lásky. Proč se stále
třesu jako list, jenž si je vědom nadcházejícího pádu. Proč jsem
roztloukla nádoby kladivem, kterým jsem měla formovat svět.

►
Řekla jsem: Svetlano, jsi moje světlo. Místo honby za větrem, která
z nás dělá poražené, horizont, kde mi tvé zjevení zabírá celé
zorné pole. Místo milosti trest přesahující zradu, z které
jsme po právu nařčeny. Místo obžerství půst prodloužený
o opožděný soumrak. Místo drobků a zbytků stíny a písmo.
Místo padajících opon tragédie, která si žádá rozvrat.

►
Svetlana řekla: Chceš-li psát o ztrátě, musí tě někdo, koho miluješ,
opustit, abys pochopila, co to slovo znamená.
Svetlana řekla: Ten, kdo tě opustí, přestává být milovanou osobou.
Svetlana řekla: Milovaná osoba zůstává s tebou, bez ohledu na
zkázu, které se dopustíš.

►
Řekla jsem: Čím důležitější pro mě je, aby to, co říkáš, byla pravda,
tím víc o tom pochybuju. Kdysi jsem si byla stejně tak jistá
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ATHENA FARROKHZAD:

jako tažný pták na cestě za domovem. Můj cíl byl neotřesitelný,
nikdy jsem si nespletla místo odpočinku s cílem, nikdy jsem
se neotočila za zapomenutým lupem, nikdy jsem si nepustila
k tělu přeludy, když jsem se žíznivá vznášela nad pouští. Byla
jsem pánem obzoru, který nelze zrakem obsáhnout, průzračné
touhy bez mraků. Už chápu, jak vážné je nepřipravit si ztrátu.

►
Řekla jsem: Tam, odkud pocházím, utíkáme z místa, které nám
nikdy nepatřilo.
Svetlana řekla: Tam, odkud pocházím, nás jímá nostalgie po dobách,
které jsme nezažili.
Svetlana řekla: Tam, odkud pocházím, se zbrojíme do bitev, které
jsou dávno prohrané.
Řekla jsem: Tam, odkud pocházím, obvazujeme rány ještě dříve, než
byly utrženy.

►
Řekla jsem: Pamatuješ, jak sis dělala seznam všeho, co bys mohla
ztratit, a každý den jsi vyškrtla několik bodů. Vzpomínáš,
že sis ho nikdy nemohla přidat k ostatním dokumentům,
protože jeden bod vždy zbýval: Vzpomínka na vše, co zůstalo
v nenávratnu.
Řekla jsem: Pamatuješ, jak jsi řekla, že jsi jednou dala něco, cos
neměla, někomu, kdo o to nestál. Pamatuješ, jak jsi říkala,
že když jsou všechny účty sečteny, jediné, z čeho se můžeme
radovat, je neprojevená důvěra, jíž nemůže využít ten, kdo by tě
chtěl zničit, aby zničil svou lásku.
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►
Svetlana řekla: Pamatuješ, jaks mi tvrdila, že tvé tělo je příliš malé,
že potřebuješ větší teritorium pro svůj smutek. Pamatuješ, jak
jsi tvrdila, že vítr, který má odvát všechna bezpráví dějin, nikdy
nepřijde. Pamatuješ, jak jsi tvrdila, že s neochvějnou přesností
najdeme toho, kdo zařídí, aby se naše nejhorší obavy naplnily.
Vzpomínáš, jak jsi začala psát knihu ztrát v naději, že se budeš
moci ujmout poslední sloky.

►
Řekla jsem: Pamatuješ, jak jsi říkala, že mrtví mají alespoň pádný
důvod pro svou nepřítomnost.
Řekla jsem: Pamatuješ, jak jsi říkala, že osoba, která doufá, že prožila
svůj poslední smutek, zároveň doufá, že stojí jednou nohou
v hrobě.

►
Řekla jsem: Pamatuješ, jak jsi říkala, že zákazy nejsou přestupky,
že písek není kámen. Pamatuješ, jak jsi říkala, že stejně jako
sebevrah uráží vše živé, každé stéblo trávy, každého pulce
a každé jadérko granátového jablka, když tvrdí, že nejsou
dostatečným důvodem k životu, i my urážíme své matky, když
jim nevynahrazujeme porodní bolesti tím, že bychom jim
zaslíbily své dny hojnosti.
Svetlana řekla: Pamatuješ, co naše matky provedly, že si vysloužily
takové dcery?

Ze švédštiny přeložil Jonáš Thál
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Svetlana Cârstean:
Tvoje krutost nikdy nepřekročila Tvoji sladkost.
Už jsou vymazány stopy staré bolesti,
stopy někdejších pohledů.
Vítejte v mém životě, gravitace.
Nové hymny se budou skládat.
Jsou to dcery starých revolucí,
ale nevyvolaly je,
nezažehly jejich jiskry,
mají jen podobiznu ohně vytesanou
v pokožce vlastních hrudí.
Ale zbraně už jsou dneska jiné.
Jiné zbraně obdržely
a s jinými zbraněmi bojují
Tvoje dcery,
které jsi chtěla porodit při konci starých revolucí.

//
tak jsem tady
to já jsem hrdinkou
moje sestro
poznáváš mě?
tak jako já i ty jsi
zrádkyní
rodičů a země
podle očí jsem poznala že jsi to ty
i to kde jsi bojovala až do dneška
kdy jsme se potkaly
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//
I naše matky nás porodily prochladlé.
Schoulené zimou,
studené.
Zamračené.
Tvé teheránské slunce
bylo toho času
tmavé jako přezrálé broskve,
pod jeho kůží
se schovala tvoje tvář
s doposud neotevřenýma očima.
A naši otcové
nám dali do rukou zbraně
jako lék proti strachu
díky němuž zapomeneme na svoje pohlaví.

//
a co kdyby
hrot pera, kterým se učíš psát
vyskočil ze svého místa
a zabodnul se přímo
do srdce toho, kdo již zná tvou budoucnost
ty vraždící holčičko
přímo ve tvém srdci
se učím psát
a potom počítat
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Svetlana Câ rstean:

//
zapomeň na útěchy, říká mi
zapomeň na ně
už mi neřvi do ucha
tato slova jsou zbraněmi
které neumíš ovládat
sluch je poslední smysl
o nějž přicházíme při umírání
kdo není vpuštěn do domu
nikomu nepatří
kdo nebyl osloven jménem
byl zapomenut
kdo nebyl utěšen, neexistuje

//
Shrnutí boje.
Shrnutí místa boje.
Shrnutí účelu boje.
Shrnutí duševního stavu bojovníků.
Raport.
Boj se ztotožňuje se svým účelem.
Místo boje je totéž co jeho účel. A duševní stav se rovná svému
účelu.
A účelem je, aby jazyk toto všechno dovedl pojmenovat.
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//
Inventář zbraní, z vybavení slovníku
bajonet
jatagan
štít
mina
meč
kalašnikov
střelné zbraně
sečné zbraně
palné zbraně
pozemní jednotky
pokud neprozradíte názvy zbraní, vítězství je zaručeno

Z rumunštiny přeložili
Mircea Dan Duta a Alžběta Stančáková
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Athena Farrokhzad
a Svetlana
Cârstean:
►
Překlad jako záminka k psaní.
Psaní jako záminka k milování.
Milování jako záminka ke zradě.
Zrada jako záminka k překladu.
►
Psaní vychází z touhy zrazovat.
Tématem našeho prvního rozhovoru byla zrada. Seděly jsme
v kuchyni a rozpovídaly jsme se o společné zkušenosti se
zrazováním rodinného dědictví. Zrada je jádrem našeho psaní.
Jádrem někdy utajeným, jindy viditelným. Občas ho bylo
možné nahmatat, když jsme četly nebo překládaly.
Přestože každá pocházíme z jiné země a mluvíme jinou řečí, sdílíme
zkušenost se zákazem promlouvat. Se zákazem odhalovat
poměry v minulosti. Se zákazem něco svěřit té druhé.
A z tohoto zákazu pramení i touha ho porušit. Touha zradit
pakt mlčenlivosti. Z tohoto zákazu pramení psaní.
Láska se mezi námi zrodila tehdy, když jsme v sobě navzájem
rozpoznaly sestru ve zradě.
►
Jak spisovatel ospravedlní svou zradu?
Je cílem psaní vždy porušovat zákazy?
Čím se provinil ten, kdo píše, aby odhaloval?
Čemu jsme věrní, když zrazujeme?
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►
Často citované tvrzení o překladu zní: Traduttore, traditore.
Toto tvrzení reflektuje dva významové rozměry jednoho latinského
kořene.
Odhaluje překladatele jako zrádce.
Toto tvrzení je těžké přeložit.
Ze stejného kořene pochází název Trado.
►
Trado (prézens tradere, perfektum tradidi, supinum traditum), třetí
konjugace.
Přenáším, kapituluji, zrazuji.
Ponechávám, zanechávám.
Dávám, doručuji, vypravuji.
Přednáším, navrhuji.
Vyprávím.
►
Navzájem si něco vyprávět je zrada.
A zároveň akt důvěry.
Psát o sobě navzájem je překlad.
A zároveň akt lásky.
Jak přeložit překlad reality?
Kolik zrcadel musíme rozbít, abychom se tam dostali?
►
Společná zkušenost s překládáním té druhé nás ovlivnila. Nejen
jako překladatelky, ale také jako spisovatelky. Vyvolala v nás
vzájemnou literární závislost. Po nabytí této zkušenosti už
nebylo možné psát, jako by ta druhá neexistovala.
Vešly jsme do dějin zrad té druhé.
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Athena Fa r rokhza d a Svetlana Câ rstean:

►
Psát o tom, kdo tě přeložil.
Psát o tom, kdo tě zradil.
Psát, aby bylo možné znovu překládat.
Překládat, aby bylo možné znovu psát.
Překládat toho, kdo o tobě psal.
Překládat toho, kdo tě zradil.
►
Walter Benjamin píše: Do určité míry totiž obsahují všechny velké
spisy, především však posvátné texty, mezi řádky svůj virtuální
překlad.
Každý překlad do určité míry mezi řádky obsahuje i virtuální text,
nový originál. Zbývá tedy jen tento text vytvořit. Udělat z něj
skutečnost. Pustit se do díla. Ztělesnit překladatelův instinkt.
►
Když překlad působí změny v originálu, když je řetězec událostí
zpřeházen, když převyprávění zasahuje do původního textu,
neexistuje už překlad a originál, ale pouze psaní.
►
Jak přeložit tu druhou, když neumím její řeč?
Hledáme spolu slovo na pomezí našich jazyků. To pomezí vyplňuje
třetí jazyk. Jazyk, který není mateřský pro žádnou z nás. Jazyk,
který se pro účely naší spolupráce stává zemí nikoho. Jazykem
nikoho. Hledáme slovo, které by se nacházelo co nejblíže
původnímu slovu a jeho významu. Ujasňujeme si, co je krevní
skupina, řečiště, dráha krvinek. Především si musíme ujasnit
správné sloveso. Zůstává skryto, zatím nechce být odhaleno.
Potulujeme se kolem a číháme na něj. Výrazným slovesem je
sloveso pochodovat. Je to slovo vojenské, bojové. A najednou
do sebe všechno zapadá. Zjišťujeme, že toto slovo je propojeno
se všemi ostatními slovy. Jsme přesvědčeny, že to je právě
to slovo, které jsme hledaly v cílovém jazyce. Jsme si tím
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natolik jisté, že nakonec změníme i slovo v originálu. Teď texty
pochodují ve všech jazycích.
Řetězec událostí je zpřeházen.
Psaní a překlad se neustále prohazují.
►
Překládat tu druhou bez znalosti jejího jazyka je jako nutit ji, aby ve
svém vlastním textu mluvila cílovým jazykem.

Ze švédštiny přeložil Jonáš Thál
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Papuša
Angelika Kuźniak, Papuša (Absynt, 2016)
”Ku mne to básnictvo nepasovalo. Básnik, to je silný človek, múdry, a ja
som taký divý zajac“, hovorila o sebe rómska poetka Bronisława
Wajs, známa ako Papuša. Rovnomenná reportážna biografia Angeliky Kuzniak zachytáva, na pozadí radikálnej premeny rómskej
spoločnosti v 20. storočí, práve tento alternatívny, dnes takmer
neexistujúci, prístup k básnictvu. V čom spočíva?
Ako to tak väčšinou s básnikmi býva, Papuša bola už od detstva iná
než zvyšok jej komunity. Jej inakosť ale nespočívala v extrémnom prejave nejakého prvku jej kultúry, ale v prevzetí úplne
cudzieho – a ešte k tomu gadžovského – kultúrneho vzorca. Písania. Ukradnutými vecami podpláca biele deti, ktoré ju naučia
rozlišovať písmená. Spočiatku ju vlastná analfabetská komunita
prirodzene zosmiešňuje, neskôr sa však stáva zábavnou atrakciou,
medzi cigánmi svojho druhu celebritou. Je raritou, ale stále pevne začlenenou do kočujúcej rómskej spoločnosti. To sa zásadne
mení, keď ju v 50. rokoch objavuje poľský básnik Jerzy Ficowski,
milovník všetkého rómskeho. S pomocou Juliana Tuwima vydáva
Papušine básne v rómštine aj v poľskom preklade. Jej príbeh,
spolu s informáciami o kočovnom živote Rómov, uverejňuje Ficowski v knihe Polskí Cigáni. Z Papuši sa stáva poetka pre gadžov.
Rómska komunita sa od nej úplne dištancuje, je s ňou vedený tzv.
cigánsky súd za vyzradenie rómskych tajomstiev. Do konca života,
ktorý strávi v chudobe a šialenstve, je terčom útokov a nenávisti
všetkých Rómov. Umiera v samote, opovrhovaná Rómami a zabudnutá Poliakmi. ”Načo sú mi moje básne? Načo to všetko? Keby
som sa ja hlúpa nenaučila písať, bola by som šťastná“.
Tento príbeh totálneho outsidera pred nami otvára na prvý pohľad
banálnu, ale pritom tak náročnú otázku: Kto je to básnik? Komu
sa prihovára? Je vôbec treba, aby jeho poézii niekto rozumel, aby
ju niekto čítal? (Tento problém mimochodom nádherne popisuje
Tomasso Landolfi v poviedke Rozprava o vyšších systémech.
Nedalo mi nespomenúť). Papuša tvorí napriek tomu, že nikto
z jej kultúry, z jej blízkych, nie je schopný jej tvorbe porozumieť
ani ju oceniť. Píše s vedomím, že výsledky jej práce nebudú mať

138

2016

žiaden spoločenský dopad, nikto ju nepotľapká uznanlivo po pleci,
nikto ju za jej snahy finančne neodmení. Naopak, za svoj poetický
dar je neustále ponižovaná a odstrkovaná. A ona píše, napriek
tomu všetkému. Na zdrapy novín, na obaly od čokolády. S touto
pozíciou sa spája obrovská pokora, ktorú Papuša cíti k postaveniu
básnika v západnom svete. ”Veď ja nič neviem a to čo píšem, to aj
malé dieťa lepšie napíše ako ja napíšem, to ja môžem za mesiac aj
dvadsať napísať.“ Predstava, že by za básne mala dostať finančnú
odmenu, jej pripadá absurdná. V roku 1952 odmieta literárne
štipendium, ktoré jej vybavil Jerzy Ficowski, týmito slovami:
”Teším sa, že moje básne boli štipendiom ocenené, ale akosi tomu
neverím. Za gila (piesne) dostať ocenenie, to veru nie je možné.
Skôr to bude pôžička. Neprijmem pôžičku, lebo ju nebudem mať
ako vrátiť. Tie peniaze ja zdravá prijať nemôžem, lebo nie sú za
gila. Prosím, nehnevaj sa na mňa, veď ja nie som učená a nemám
predstavu o škole ani odkiaľ môžu byť gila s ocenením.“
Papušin prístup by mohol byť skvelým zrkadlom dnešného západného
básnika, akousi poetickou skúškou správnosti. Kto z nich by dnes
odmietol štipendium či grant? Kto by nechcel publikovať v čo
najväčšom počte časopisov, nechcel prednášať svoje texty na
čo najviac miestach? Kto dnes sleduje napr. českú či slovenskú
literárnu scénu, ľahko nadobudne pocit, že hlavnou aktivitou
básnikov je združovanie sa. V literárnych časopisoch, komunitách,
webových stránkach, na univerzitách, v kaviarňach. Stretávajú
sa v autonómnych kultúrnych centrách, kde svoje básne jeden
druhému čítajú a potom si ich navzájom v spoločnom časopise
recenzujú. Báseň sa dnes skrýva v úzkom priestore, ktorý začína
žiadosťou o grant a končí zdokumentovaním poetickej aktivity na
facebooku. To nie je výsmech, ani kritika, veď aj samotný tento
text vychádza v literárnom časopise. Je to skôr povzdychnutie,
smutné konštatovanie. Spoločenského mechanizmu, ktorého sa
poézia stane skôr či neskôr súčasťou, si bola vedomá aj Papuša, aj
keď o sebe prehlasovala, že je ”len hlúpou Cigánkou“. Z verejného
vystupovania i z publikovania sa cítila nesvoja, vedela, že tým
niečo podstatné stráca: ”Naposledy som nešla do klubu, kde mali
čítať moje básne, aj keď prichádzali rozliční ľudia a hovorili, že nemusím nič robiť, len si posedím na stoličke a popočúvam piesne.
Ale či sú to ešte moje piesne, keď išli do služby k cudzím ľuďom?“
Prechod zo samoty básnika do verejnej sféry je zároveň odrazom prechodu rómskej spoločnosti z kočovného spôsobu života na usadlý.
Papuša patrí k poslednej generácii, ktorá mohla až do 50. rokov
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kočovať Poľskom a jej poézia túto slobodu pohybu doslova stelesňuje. Jej básne sa tak dajú čítať aj ako elégia za slobodou,
ktorú sme nenávratne stratili, za slobodou, ktorá je tak vlastná
každému pravému básnikovi. Tento aspekt Papušinej poézie
vycítila už Wislawa Szymborska, poľská držiteľka nobelovej ceny
za literatúru, ktorá o nej povedala: ”Ukazuje sa, že naša predstava
o cigánskom folklóre pochádza z operety. Exotika? Áno, exotika,
ale nachádzame ju len tam, kde poetka hovorí o lese, slnku, vtákoch. Takú znalosť lesa, o akej hovoria jej piesne, nenájdeme nikde
inde v poľskej ľudovej poézii. V nej sa bezprostredne a zároveň
najdramatickejšie odráža obraz života v putujúcom cigánskom
tábore. A tým, že v našej dobe tento spôsob života zaniká a čoskoro úplne zanikne, Papušine piesne, hoci sú výrazom lyrické,
mimovoľne nadobúdajú epický nádych.“
Tento epický nádych zachycuje Angelika Kuzniak v najlepšej tradícii
tzv. Polskej školy reportáže – pracuje s Papušinou korešpondenciou, s úradnými záznamami, nahrávkami, fotkami, s desiatkami
rozhovorov a v neposlednom rade s Papušinými básňami. Nekomentuje, neodsudzuje, iba sa snaží poskladať čo najplastickejší
obraz jedného konfliktného života. Papušin príbeh nám v jej
podaní samozrejme nedá odpoveď na otázku, čo robí básnika básnikom. Môže v nás však vyvolať ťaživé tušenie, že už sme stratili
nejakú podstatnú indíciu, ktorá by nás k tej odpovedi doviedla.

Tomáš Hučko
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Ábelová po tretie
Mirka Ábelová, Básničky pre domáce paničky (Artforum 2016)
Básničky pre domáce paničky sú treťou básnickou zbierkou Mirky Ábelovej. V roku 2011 debutovala zbierkou Striptíz, v roku 2012 vyhrala
súťaž Básne a v roku 2014 jej vyšla zbierka Na!. Jej predchádzajúce dve knihy vyšli u komerčne zameraného vydavateľstva Ikar.
O vydanie aktuálnych Básničiek pre domáce paničky sa postaralo
vydavateľstvo Artforum, ktoré sa s menším (alebo aj menšinovým) edičným plánom či dôrazom na vizuálne spracovanie knihy
snaží prezentovať ako vydavateľstvo pre náročnejšie publikum.
V čase krátko po jej vydaní sa tretia Ábelovej zbierka Básničky
pre domáce paničky držala na prvej priečke predajnosti v Bratislavskom Artfore. Ábelová tiež realizuje 10 minútový program
Chvíľka nedeľnej poézie, ktorý vysiela Rádio_FM. Najnovšie sa
jej básne v rámci reklamnej kampane objavili na chlebe pečenom
potravinami Yeme (www.chlieb1basen.sk). Z Mirky Ábelovej je tak
nielen etablovaná autorka, ale prostredníctvom Chvíľky nedeľnej
poézie či svojím mediálnym dosahom aj popularizátorka poézie
v slovenskom priestore.
Aktuálne Básničky pre domáce paničky sa skladajú zo 63 básní, z ktorých
je každá, s výnimkou prvej, označená ženským menom a podnadpisom. Prvá báseň, s názvom ”Domáce paničky“, funguje
ako akási programová báseň rámcujúca nasledujúcich 62 básní
označených ženskými menami. „Domáce paničky / sa menia na
druh Majster domáci / Berú do rúk príklepové vŕtačky [...] a brýle
od Prady menia / za žlté plastové z Hornbachu [...] Zatiaľ čo manželia dávajú cigy / s krásnymi kolegyňami [...] Domáce paničky
/ zmenené na kutilov / Píšu po nociach / trasľavými rukami /
robotnícke básne“ píše sa v nej, a predznamenáva viaceré z tém
rozoberaných vo zvyšku zbierky.
Podobne ako v predchádzajúcich zbierkach, tematicky ide prevažne
o texty týkajúce sa vzťahov, mimo problémov so vzťahmi sa vo
viacerých básniach objavujú motívy nevery či materstva, často sa
taktiež objavuje motív samovraždy. Ako napovedá názov zbierky,
úvodná báseň aj pomenovanie nasledujúcich 62 básní ženskými
menami, texty sú písané z pozície ženského lyrického subjektu.
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Časť básní je písaná v prvej a časť v tretej osobe. Pomenovanie
básní rozličnými ženskými menami naznačuje, že v každej z nich
ide o iný lyrický subjekt (až na niekoľko výnimiek – napr. v texte
”Lea / Ružové“ je Lea dieťaťom, ktoré lyrický subjekt sleduje).
Ábelová tak pomerne jednoduchým ťahom nielen komponuje knihu
ako zbierku jednotlivých mikropríbehov či pocitov „domácich
paničiek“, ale zároveň sa tak aj vyhýba častému spájaniu lyrického
subjektu s autorkou (či vytváraniu aury autorstva), ku ktorému
dochádzalo pri jej predchádzajúcich zbierkach (či už od čitateľov,
alebo aj napríklad v doslove Andrijana Turana k jej debutu Striptíz
– „[...] vidíme autorku aj v polohách a pozíciách, kde žena chce byť
len sama [...] Mirka totiž už nejaký ten piatok vie, že báseň sa nedá
vypočítať, vykonštruovať a ani vyšpekulovať, musíte ju zažiť a potom
pomaličky zapísať akútnym atramentom srdca”).
Ak to Ábelová vtedy naozaj „vedela“, v aktuálnej zbierke si z „básní,
ktoré prechádzajú srdcom“ uťahuje v texte ”Miroslava / Ktoré
prejdú“ (s. 73): História si zapamätá len tie básne, / ktoré prejdú
srdcom čitateľov / šepkal mi dnes v meste do ucha / jeden básnik Kamil / [...] / Chrčal / keď som mu strkala prst / hlboko /
Chrčal / do jeho teplého / pulzujúceho / červeného / hlboko /
čitateľského srdca // Prečítala som mu celý Striptíz / celé Na! /
a šla som domov.”
V textoch novej zbierky sa už nevyskytujú redundantné pointy v ich
závere, ktoré Ábelová pomerne často využívala v predchádzajúcich zbierkach. Taktiež excesy, akými bola vyše 9 stranová báseň
„2011/2012/2013“ zo zbierky Na!, pokúšajúca sa o plynulý prúd
zážitkov a pocitov, no vyznievajúca ako nepodarená paródia plná
banálnych obrazov, v Básničkách pre domáce paničky nenájdeme.
Pripomenie nám ich však napríklad text ”Ľubica / Azerbajdžan“
(s. 62), v ktorom sa po úvodnom verši „Dopísať sa k zmyslu:“ začína každé slovo písmenom na ktoré sa končilo predchádzajúce,
a tak si môžeme prečítať skvostný text skladajúci sa z veršov
ako „trampolína Azerbajdžan niť tulipán / náprstok kladivo orech
chlad / dada / antilopa antibiotikum maringotka alúzia“. Zahrať
si slovný futbal niekoho baviť môže, bez zasadenia do kontextu,
alebo pridaniu akejkoľvek inej nadstavby však čitateľský zážitok
neposkytuje.
Podobne nevydarených textov sa v zbierke síce nenachádza veľa,
niekoľko ich však je. Jedným z nich je text ”Lea / Ružové“ (s.
84), ktorá sa skladá z banálne poetického popisu pozorovania
malej Lei v posteli. Motiváciu pre umiestnenie tejto básne do
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zbierky následne nájdeme v dvoch strofách: „Lea je Petrina prvá
dcéra / raz dávno som jej sľúbila / že o nej napíšem báseň // [...]
// Raz sa Lea / nájde v (tejto) knižke / a poteší sa / potom jej
básne / už budú písať iba džentlmeni“. Miestami sa v niektorých
textoch objavujú metafory či obrazy, ktoré až prekvapujú svojou
obohranosťou, klišoidnou povahou či banálnosťou. Ide napríklad
o „Hladí ma svetlo z vedľajšej izby / hudba z počítača“ z básne
”Antónia / Zmením playlist“ (s. 14), „Keď prestrčí manžela / cez
hrdlo fľaše / zostane tam zaseknutý na niekoľko týždňov“ (”Vlasta
/ Spotená z toľkej krásy“ [s. 45]), či „Vertikálne žalúzie / plnia
poháre na špinavých obrusoch / zelenou tmou“ (”Vanda / Párkrát
sa obzrie“ [s. 37]).
Na stranách 30 a 31 sa nachádzajú dve krátke básne ”Tamara / A potom“ a ”Tatiana / Výboj“, ktoré sú pokusom o humornú vložku.
Humor v prvej z nich stojí na označení otcovej krízy stredného
veku ako puberty („Keď som bola v puberte ja / a potom / keď ju
mal on“), v druhej z nich na tom, či dostal elektrický obojok pes
alebo svokra.
Básničky pre domáce paničky by sme pomyselne mohli označiť aj ako
zbierku, ktorá rozpráva o problémoch, príbehoch a pocitoch (viac-menej) emancipovaných žien z mestského prostredia. Lyrické
subjektky v dvoch z textov na emancipáciu (ironicky) narážajú ako
na pomyselný zdroj problémov. Ide o texty ”Sofia/Jemné kvety na
tapetách“ (s. 106): Feminizmus je metla ženstva! / Frfle si popod
nos / keď vyrieši vodára / opraví defekt / absolvuje sedem porád
/ a nikto jej nepomôže do kabáta [...] V súčasnej situácii by, dokonca
/ pokojne obetovala / aj / to volebné právo. Druhý takýto text je
”Etela / Po tupom náraze“ (s. 52), kde sa naopak lyrická subjektka
cíti v ”neemancipovanej“ polohe pohodlne: Etela si vraví, aké je
fajn / byť ženou / môcť sedieť vo vnútri / neveriť na emancipáciu.
Skôr ako o zosmiešňovanie súčasného feminizmu ide o s nadhľadom napísané texty, ktoré sú jednými z lepších v tejto zbierke.
O zaujímavé momenty sa ďalej stará (okrem už spomínanej básne
”Miroslava / Ktoré prejdú“) napríklad text ”Estera / Čo už“ (s.
77), ktorý je podareným ready-madeom z diskusného fóra pre
mamičky modrykonik.sk (Všetci hovorili, že tretie bude babulka
/ lebo / sme mali sexík pred ovulkou / a aj čínsky kalendár mi
vypočítal, že budeme mať / babulku). Text ”Gabriela / Napriek
tomu“ (s. 40) je štuchnutím do anestetickej línie poézie (Napriek tomu sa však odporúča / necítiť vôbec nič a už vôbec o tom
nepísať). Záver textu pôsobí rozpačito, nakoľko vyznieva akoby si
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Ábelová stotožňovala anestetickú poéziu s postmodernou – po
piatich strofách, zaoberajúcich sa zákazom písania o emóciách,
prichádza posledná strofa: „Postmoderna totiž neznesie / aby jej
niekto šliapal na stránky / ktoré si vyhradila v encyklopédiách“.
Texty polemizujúce alebo komunikujúce s inými prúdmi sú však
stále pozitívnym spestrením na poli slovenskej poézie. Básne
”Eleonóra / Patrí k nim“ (s. 51) a ”Svetlana / Pocit“ (s. 63) sú
príjemnými miniatúrami, ktoré sa nesnažia o prekvapivé pointy –
a svedčí im to. Posledným z lepších textov v zbierke je ”Justína /
Pero mužovi“ (s. 78), ktorý sa venuje súčasnej podobe spečatenia
vzťahu – “Nasledujúcich 30 rokov / budú vďaka hypotéke svoji /
až kým ich platobná neschopnosť nerozdelí”.
Tretia zbierka Mirky Ábelovej je dosiaľ jej najlepším počinom. Začala sa
vyvarovať niektorým problematickým prvkom vo svojej doterajšej
tvorbe, texty pôsobia upravenejšie a koncíznejšie, taktiež získali
potrebnú mieru nadhľadu. Pre Ábelovú typický civilný jazyk
prestal pôsobiť strojene, lyrické subjekty nie sú okázalo stavané
do pozície obete či otravného rebela bez príčiny. Miestami sa
objavujú banálne metafory či obrazy, ktoré textu neprospievajú,
ide však o výrazne zriedkavejší jav ako v minulosti. 31 hravých
ilustrácií Ivany Šátekovej odbúrava problém s rozpačitou vizuálnou stránkou prvých dvoch zbierok.
Textov, ktoré by boli vyložene dobré, však tiež nie je veľa. Ábelová si
vybrúsila svoj štýl, ktorý má na palete poézie svoje miesto, a našla
si svoje stabilné publikum. Čitatelia zameraní na podoby súčasnej
poézie si u Ábelovej tvorby obzory nerozšíria, ide však o obstojne
napísaný strednoprúdový popík.
V texte ”Ingrida / Nový šál“ (s. 114) sa píše: “Ak vo svete existujú ľudia
/ z ktorých sa prostredníctvom špeciálneho kurzu / stanú básnici
/ prisámbohu / sa naučím štrikovať / a namiesto ďalšej zbierky
vydám / nový šál“. Ábelovej sa najnovšie podarilo mať svoje básne
umiestnené na chlebe v rámci reklamnej kampane ”chlieb jedna
báseň“, uvidíme ako to dopadne so šálom a nasledujúcou zbierkou.

Daniel Vadas
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Trýznit, že trní
se ustrne
Miloslav Topinka, Probouzení (Fra, 2015)
Začněme zdánlivě úplně odjinud, totiž od fetišizace. Od představy
básníka či básnířky jako osoby, z níž se občas působením
tajemného popudu vyloupne verš, od fetišizace v reflexích
i fetišizace sebe sama coby autora nebo autorky, jež ”tvoří“ (se
vší negativitou, již tomuto slovu dodávají uvozovky). Uzávorkujeme-li totiž pole, na němž se tyto vyprázdněné a kýčovité
představy nacházejí, můžeme se dát do uvažování o poezii coby
prostředku, jímž lze jazyka využít, nebo se naopak nechat přistihnout u bezradnosti, při faktické prohře s jazykem, jakožto
umění pojmenovat.
Tvorba Miloslava Topinky může být v některých očích ukázkovým
příkladem fetišizujícího postupu z prvního odstavce. Takové oči
však po Topinkových textech pouze povrchně kloužou. Zatímco
v prvním odstavci cítíme protivnou pokoru před jazykem, u Topinky jde o případ přesně opačný. Topinka, nejen jako básník
a multimediální umělec, ale i jako esejista vnímá jazyk vpravdě
jako bestii. A s tou bestií se pouští do zápasu. Chvíli on drží za krk
ji, chvíli ona jeho. Hned u něj nalézáme mistrovskou hláskovou
(a povětšinou onomatopoickou) ekvilibristiku, jíž vládne („teseš
si stesky a hlad tě hladí, / stín tě stínají a stud studí. / Budu tě
trýznit, že trní se ustrne / budu ti zaříkat… // – Střez se, babo,
střez, / přijde na tě běs, / halelujah!“ ), hned jako by skrze tuto
onomatopoičnost řeč dokazovala, že vládne ona: „V průsvitné
pasti / řeč zamrzla / ani si nevrzla“. Autor se snaží se jazyk obsáhnout v celé jeho šíři a snad vědom si skutečnosti, že taková
snaha je marná, hranice si vytváří sám a sám je prostřednictvím
například zvukomalebných neologismů posouvá, obrací se ke
starým zaříkadlům, výrokům, mýtům, k neartikulovaným zvukům. Topinka je také autor se širokým literárním, jazykovědným,
psychologickým a filozofickým vzděláním, což se do jeho tvorby
přirozeně promítá. Nejedná se však o povýšený intelektualismus,
jímž by autor manifestoval svoje znalosti, naopak – jde o důkaz
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o erudovaném prostředí, v jakém se autor pohybuje a z něhož
(zejména v Topinkově případě) nelze odejít. Většina odkazů
a narážek u něj vysvětlení nepotřebuje a funguje přirozeně sama
o sobě, jejich výklady v autorových poznámkách pak hrají roli
rozšíření základní (a v řadě případů dostačující) interpretace.
Jindy Topinka nepokrytě pracuje s cizím textem jako s vlastním.
Přesně tohle všechno se nachází v knize s názvem Probouzení, již vydalo nakladatelství Fra v roce 2015 – kniha ostatně shrnuje celé
Topinkovo dílo – kromě sbírek již publikovaných přidává i soubor
textů s názvem Prosvítání (2014–2015) a fotografický projekt Já
je někdo jiný. A vzhledem k tomu, že by reflexe kompletní básníkovy tvorby vydala na samostatnou a dlouhou kritickou studii,
zaměříme se právě na zmiňované části.
Na začátku souboru Prosvítání nás vítá klasický ”pauzák“ – tedy
průsvitný papír. Takový milý detail by nejspíš vzbudil jen letmý
úsměv, kdyby průsvitný papír nepředcházel stránce, na níž
se nachází hvězda nakreslená v typicky topinkovském stylu
(k Topinkově kresbě obecně se ještě vrátíme). Vedle hvězdy pak
nalezneme tento text: ”Na nebi hvězda / prosvítá / Rozpouští
ztuhlý vítr“. Něco se zde trhá, rozpouští, narušuje – což pro
ty, kteří sledují Topinkovu práci souvisle, není nijak překvapivě – trhání, prosvítání, vesmír, hvězdy atd. jsou Topinkovými
častými tématy, pojímanými pozoruhodně obsesivně-věcným
způsobem. Přikročíme-li pak k dalším básním, jsme rázem ve
smrtelně vážných hrách – zběsilých i v těch, co se nesnesitelně
vlečou, ale jež není možné opustit, ve hrách světla a tmy, ve
hrách, které se snaží cílit na nejrůznější vjemy: sluchové, obrazové a snad i hmatové. Topinka zároveň vede dialogy se ”spřízněnými“ osobnostmi, napříč časem i prostorem. A abychom
poznali, s kým mluví, připojuje na závěr oddílu vyčerpávající
poznámkový aparát, čítající 21 položek – ty se vztahují k devíti
textům: Rimbaud, Genesis, sv. Bernadetta Soubirous, T. S. Eliot,
teorie o zrodu vesmíru (a zvuku té chvíle), Chlebnikov, Rilke…
Topinkovy hry jsou vzhledem k časté přítomnosti citací v poznámkách de facto reciproční – Topinkovi slouží k rozšíření pole,
na kterém sbírku vnímáme, zároveň z nich lze číst Topinkovu
fascinaci tím či oním. Všemi těmi hrami pak lyrický subjekt
prochází patřičně ztrhán, zvrásněn, zdrsněn – Topinka básně
podává doslova jako mezní situace, jako neobyčejně krutě
získané zkušenosti. Celý oddíl nicméně končí veršem: „Tma
je náhle průhledná.“

149

Miloslav Topinka

„Pravou ruku přiložíš k mé levé, tak aby dlaně i prsty se navzájem dotýkaly. Palcem a ukazováčkem druhé ruky lehce sevřeš oba spojené
ukazováčky. Bříšky obou prstů levé ruky se teď dotýkáš hřbetu svého
pravého a mého levého ukazováčku. Zvolna, jak nejcitlivěji to jen
jde, přejíždíš po obou spojených prstech směrem vzhůru, jako když
hladíš. Na vrcholku se na okamžik zastavíš, a pak sjíždíš zpátky
dolů. Pomalu, zlehounka, až ke kloubům. Pohyb vzhůru, a zase dolů,
několikrát ještě opakuješ.“
Tímto návodem začíná oddíl Já je někdo jiný. Topinka charakterizuje
fotografie výše citované činnosti jako proměnu vnímání, rozpouštění hranic těla, mizení hranic prostoru. Opět s námi hraje
hru – pokud chce čtenář či čtenářka ”proměnit“ své ”vnímání“,
rozhodně mu/jí nebude stačit pouhé pozorování. Potřebuje druhou osobu – tiché, intimní ”čtení“ (tj. vnímání) oddílu si tak
nejen hraje s percepčními podmínkami, ale zároveň performuje
proměnu zmiňované intimity, a to na intimitu sdílenou.
Jak je patrné, Topinka se ”pouze“ s textem nespokojuje. V Probouzení
nalezneme i další fotografie, ale ty jsou spíše znepokojující dokumentací autorových výpadů k extrémním zkušenostem. To,
co ovšem stojí za zmínku, je styl jeho kresby. Na první pohled
úsměvně neumětelský – zvlášť v případě Krysího hnízda. Zdá se,
že podle autora by jakákoli vysoká estetičnost či ornamentálnost
musela být považována za lež. Topinka naznačuje cestu, takovou,
po níž se jde velice nesnadno, jejíž směr se těžko udržuje, která je
nekonečná. Tomu přizpůsobuje i styl kresby: krysí kobky či okolí
Cesty do Cholupic rozhodně nejsou kresleny zdobně. Na takové
cestě je podle něj třeba rychle, pragmaticky, funkčně črtat, aby
bylo zdůrazněno to nejdůležitější: směr, konstrukce, vchody,
východy, pasti. Co do dalšího (typo)grafického zpracování, nelze
opomenout ražbu na obálce – spirálu tvaru přesýpacích hodin,
kreslenou taktéž typicky topinkovsky. Sázet Topinkovy texty není
nikterak lehký úkol – většina z nich, zvláště ty starší, se rozhodně
nepohybují při levém okraji stránky, ale na celé její ploše. Krysí
hnízdo se samo sype, vzpouzí, uniká. Trhlina je na tom podobně.
Přesto je sazba zpracována velice poctivě, v případě Krysího hnízda
je zachován i font originálu.
Probouzení sice shrnuje Topinkovo básnické dílo, rozhodně je však
nepovažuji za knihu rekapitulační. Závěrečný oddíl nepůsobí
jako vyvrcholení jeho básnického díla, ani jako epilog. Prosvítání
zařazuji do Topinkovy bibliografie jako sbírku řadovou. Nejspíše
sice nebude tvůrčím počinem, který by (minimálně pro mne)
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znamenal iniciační zážitek (jako Krysí hnízdo) či zážitek, že právě
čtu ”toho nejlepšího Topinku“. Čtu Topinku, jakého znám: který
neopouští svou básnickou pozici, ani nesnižuje vysokou laťku
kvality své tvorby. Čtu Topinku, který – podle mého čtení –
v tvorbě hodlá nadále pokračovat, což kvituji s velkým nadšením.

Jiří Feryna
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V tavicím kotlíku
genderu:
ženská lyrika
à la Štengl
Blanche Cutie, Kunsthysterik (Nakladatelství Petr Štengl, 2016)
Michaela Kašičková, Největší kočka z tohohle kanclu
(Nakladatelství Petr Štengl, 2016)
Kristýna Montagová, Příště to nenechat zajít tak daleko
(Nakladatelství Petr Štengl, 2016)
Stává se vám to také? Někdo vás požádá, abyste doporučili zajímavé
současné mladé experimentální autorky, autorky, které se vyznačují chutí inovovat, nesmlouvavostí, sebevědomím, ambicí
poezii někam posouvat, ať už na stránkách či v živém projevu
– a vy tápete. Ano, jsou, ale není jich mnoho; na mysl přicházejí
spíš jejich mužští protějšci. Čím to? S nechtěnou precizností to
nedávno vyjádřil autor blogu 52 knih Jan Kadlec, když o literární
debutantce Jolaně Ševčíkové napsal, že řeší to, ”co všechny mladé
ženy: vztahy, sex, (občas chybějící) sebevědomí.“ [*] K tomu je třeba
připočíst, že element konfese je v populárním vnímání poezie
velice silný – jak před dvěma lety poznamenala Olga Stehlíková:
”Ač se ztotožňování vypravěče s autorem v próze považuje za
neodpustitelný přešlap, jehož se dopouští pouze ignorant, v poezii se lyrický subjekt s autorem zaměňuje zcela běžně a nikoho
to nepohoršuje.“ [**] Ještě více to pak platí o tvorbě menšinových
autorů, na niž i špičkově trénovaní profesionální čtenáři mají
tendenci paušálně pohlížet jako na tvorbu reflektující menšinovou
zkušenost [***]. Výsledkem je, že u žen i zjevně formálně a obsahově

[*]

Jan Kadlec, ”Mademoiselle Jolana Ševčíková: Radši ať mě lidi čtou dobrovolně,“
31. 8. 2016 http://www.52knih.cz/2016/mademoiselle-jolana-sevcikova-rozhovor/
[**] Olga Stehlíková, ”Měla jsem pocit, že se tu dělá poezie,“ Tvar 18/2014. Dostupné
z: http://old.itvar.cz/prilohy/914/Tvar18-2014.pdf
[***] Tento fenomén velmi pěkně rozebírá XY na příkladu etnických autorů v ame-
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ambiciózní díla čelí riziku, že budou čtena normalizující optikou
osobní zpovědi (viz některé reakce na debuty Olgy Stehlíkové
[2014], Zuzany Lazarové [2015] nebo Marie Iljašenko [2015]).
Zvýšená zátěž studu, trapnosti, přitahování nechtěné pozornosti
na vlastní osobu, mylně pojímanou za sakumprásk totožnou
s osobou vlastní, pak mají za následek, že ženy se buď tlaku
stereotypu snáze podvolují na úkor své zajímavosti, nebo že se
drží zpátky, mají potřebu bagatelizovat svůj úspěch či se přímo
veřejným vystoupením vyhýbat. A i v případech, kdy tomu tak
není, zbytek dokoná nevědomky předpojatá interpretace.
Jste-li v takovém prostředí nakladatelem, který nevyhledává autorky
programově, snadno se stane, že ve vašem portfoliu ženy výsledně
netvoří více než třeba pětinu. Odtud je jen krůček k tomu, vydávat
autorky za účelem propagace společně, bez ohledu na to, kolik
toho jejich tvorba skutečně sdílí. Právě toto se přihodilo i Petru
Štenglovi v červu 2016, když křtil dva debuty (autorek Kašičkové
a Montagové) a jednu (od Blanche Cutie). Namísto jejich individuální tváře tak stvrdil na lodi (A)Void především jejich kolektivní
menšinovou identitu. Přesto tři zmíněné něco sdílejí: vědomé
i nevědomé potýkání se se stereotypem ženy, jejíž život se točí
okolo její (ne)žádoucnosti pro muže, vztahů, dětí; ženy, kterou
sám fakt tvorby činí ”šílenou ženou v podkroví“; ženy, jejíž poezie
je zpovědí, deníkovým zápiskem, který se pohybuje na škále od
(sebe)zesměšňujícího popisu, po vyrovnání se se svou zkušeností
až po aktivní tvorbu distance.
Blanche Cutie, alias Blanky Jakubčíkové (nar. 1971), těží z tohoto tematického klastru formou pokleslé estrády. Názvy výtvorů jako
”Mít maxi prsa není přece hřích“ či ”Narvaná sexem krosna“
mluví – nikoliv bez jisté hrdosti – za vše. Amatérský uvolněný verš
s různým počtem stop je často za účelem rýmu futrován vatovými
slovy (což přiznávají závorky, do nichž je vata s až frivolní poctivostí vetknutá). Dočkáme se smajlíku, básní bez zjevného důvodu
přetištěných v rušivé ”esemeskové“ formě bez diakritiky i jakýchsi
veršů v próze – mimoděčnou parodií na feministický koncept
deklasifikujícího, parataktického, chrlivě litanického modu psaní
”a… a… a“. Metaforický inventář se pohybuje v osvědčené rovině
růží a laní aktualizovaných o Angry Birds. Ačkoliv bychom autorce
rickém kontextu rozebírá Ken Chen, viz: Chen, Ken. ”Authenticity Obsession,
or Conceptualism as Minstrel Show.“ Asian American Writers’ Workshop. 11 Jun
2015 <http://aaww.org/authenticity-obsession/> 11 Jun 2015.
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mohli přiznat určitou odvahu ve ztotožnění se s archetypem po
všech stránkách lačné, ač stárnoucí ženy, je třeba říci, že služba
ženskému pokolení je zde spíše medvědí. Kniha totiž naneštěstí
těží svůj pubertální humor z leckde škodlivých stereotypů: mluvčí
například deklaruje: ”[d]eprese já zajím mňamkou,“ nebo si představuje, že ”nahé – znásilněné slečně“ je ”nekonečně“. Už svým
názvem Kunsthysterik se sešítek zařazuje do dlouhé genealogie
bagatelizování ženského odporu, traumatu a nenaplnění. Jinak
než coby osobní laskavost nakladatele autorce tedy nemá sbírku
smysl číst – avšak, jako všechna jí podobná díla, nám ukazuje,
že na statusu autora je stále cosi přitažlivého. A je dobře, že je to
tak; je dobře, že svoboda vydávat špatné knihy ještě stojí bok po
boku svobodě vydávat ty nejskvělejší.
Věkově prostřední autorka Michaela Kašičková (nar. 1990) stojí mezi
oběma zbylými i co do kvality. Zatímco Blanche Cutie na sebe
průhledný pláštík lyrického subjektu obléká proto, aby s ním,
skrze něj a navzdory němu flirtovala, u Kašičkové je tato hra na
napětí mezi psychofyzickou autorkou a subjektem už o stupeň
vážnější. Básně podané ve volném verši psané nespisovnou, leckde až hovorovou češtinou jen za použití občasné slovní hříčky
zdůrazňují deníkový, konfesijní rozměr. Autorka jako by cíleně odhalovala ty nejchoulostivější a nejtrapnější aspekty svého života,
zřejmě v jakési formě vymítání, distancování se, zoufalé snahy
o zhodnocení depresivní banality každodenního života. Mezi asi
nejzapamatovatelnější detaily patří příhoda s dívčím hovnem,
které vyplavalo z výlevky na milence při ranním sprchování; či
s babičkou, která vnučku přiotráví zkaženým masem, aby ušetřila. Největší kočka z tohohle kanclu je tragikomedií z života mladé
ženy, která uvízla na prahu kompromisu, vštípeného jí generací
rodičů a prarodičů, jež jsou už vůči němu zcela otupělé. Lyrická
subjektka je vidí trpět, soucítí s nimi, nedokáže se jim však vzepřít
a to ji – doslova – dohání k šílenství. Není ani šťastným kolečkem
v korporátním stroji (”‚Furt tě to baví v tom kanclu?‘ / Kejvu na
souhlas, možná moc okázale / Strašně kecám / Lhářka prolhaná
/ ‚Je tam pohoda, můžu si i psát‘ / ‚Tebe to ještě nepustilo?‘ (překvapení, ironie, úšklebek) / ‚Ale jo, skoro úplně‘ / […] Ambice mám
/ a pak nemám / Jděte do háje / holky“ – z básně ”Nepustilo!“),
a není ani, jak ukazuje předchozí ukázka (a koneckonců kniha
sama), úspěšnou, seberealizovanou autorkou.
Pokud nedávná kniha Viktora Špačka Nejasný rozměr (2015) zastupuje první generaci, jíž 90. léta přinesla deziluzi, Kašičková je
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na samém chvostu tenčící se demografické skupiny, které bylo
podvolení se neoliberálnímu tunelování smyslu plošně vštěpováno. Plasticky tak ukazuje každodenní trápení plynoucí z internalizace očekávání shrnutých v Kadlecově triu ”vztahy, sex,
sebevědomí“ – kapitola vztahy: ”nebo za mnou žádnej spolužák
už příště nepřijde / a budu ve sračkách / až po uši“; kapitola děti:
”jenže bych u každýho oka brečela jak mimino / že ještě nemám
mimino“ (Jára Cimrman jistě tleská); kapitola sebevědomí: ”To
jsem magor? / A tys to nevěděla / mami“. Stigma duševních potíží
se však nebourá; jinde subjektka nešťastně odmítá silnější dávku
antidepresiv (je to však právě zkušenost z psychiatrie, která až
sebemrskačsky celou sbírku rámuje). Košilatý obal, v němž své
obrazné ledví Kašičková ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně,
vystavila na odiv, rámuje obálka – zřejmě? – Viktora Puciho,
jež bez uzardění vykrádá miniskandál s kosočtvercem Martina
T. Peciny. Frivolní distance je ale spíše chtěná, zdánlivá. Nejde
ani tak o smích přes slzy, jako spíš o slzy přes smích – jenže je to
právě dovedná práce s emočním vydíráním, až sebeponížením,
díky níž se soubor zapisuje do paměti. Je těžké sbírku kritizovat
bez pocitu, že zároveň zatracujeme i osobou autorky – a s ní sebe.
I když píšu tyto řádky, především bych jí přála úspěch.
Kristýna Montagová (narozená 1992) je z tria autorek tou nejmladší
a také nejtalentovanější. Je rovněž autorkou, na niž zjevně schopnosti Petra Štengla, který je redaktorsky podepsaný pod všemi
třemi knihami, nestačily. Na neuvěřitelných 104 stranách a ve
třech oddílech představuje teprve čtyřiadvacetiletou autorku
na ploše 80 (!) básní. Texty prozrazují, že se dosud realizovala
i jako všímavá čtenářka, že disponuje citem pro jazykový paradox
a zkratku (”jakmile otěhotníš jednou / otěhotníš i pro druhé“)
a na ploše sbírky se evidentně stylově vyvíjí. Básně v er formě
jako celek konstruují heterogenní ženský subjekt, který vedle surové zkušenosti těhotenství, potratu, nikam nevedoucích
souloží měnících se v letmé, nikam nevedoucí vztahy, rodinných
konfliktů a jen náznakově zmíněného sebepoškozování tematizuje šířeji, jaké to je, poddat se sexualitě s fatalitou hrdinky
Heleny z knihy Helena a touha Alexandra Trocchiho – nebo,
jak parafrázovala Helène Cixous: řekni mi, co mám chtít, abych
chtít směla. Zároveň a podstatněji se ale také dotýká světového
dění: především třetí oddíl, reflektující pobyt v Turecku, stojí
za pozornost. Zcela samozřejmě se točí okolo revoluce započaté
kvůli kácení stromů na Taksim Square a kromě turečtiny cituje

155

Blanche Cutie, Mich aela K ašičková,
K rist ýna Montagová

také z angličtiny [*] – v kontrastu s Kašičkovou, která performuje
bezvýchodnost dosebeuzavření se v kokonu korporátního džobu,
ukazuje sbírka Montagovou jako zcela samozřejmou a účastnou
obyvatelku globálního světa. Montagová dovede ze své bolesti
těžit způsobem, který jí v daných souřadnicích dodává mnohem
obecnější výpovědní hodnotu. Zpětně tak vrhá i podstatnější
světlo na téma ženské sexuality a plodnosti (paradoxně ze všech
tří nejvíce tematizuje těhotenství, až v intencích metafory ženské
produktivity – ”sny ve kterých / v pět ráno porodíš, / v osm jdeš
do školy. / chceš kojit – / jenomže tchyně, kterou / ještě neznáš,
/ kupuje sunar“).
Petr Štengl hraje už léta velmi nevděčnou a nedocenitelně zásadní roli
nízkoprahového nakladatelství, které posloužilo coby odrazový
můstek mnoha výrazným autorům: Janu Těsnohlídkovi, Alžbětě
Stančákové, Ondřeji Buddeusovi, Miroslavu Pechovi. Zároveň
(nejen) v péči Ondřeje Zajace, víceméně nepovšimnuto, pravidelně přináší do Čech překlady podstatných děl z bulharštiny,
rumunštiny, albánštiny a polštiny. Je tedy nesmírná škoda, že
nakladatel neprohlédl nutnost svěřit Montagovou zkušenějším
rukám. Tři autorky na sebe navzájem vrhají světlo: první dvě má
smysl interpretovat především prizmatem stereotypních očekávání, třetí z nich jimi nespravedlivě trpí, dalece je přesahuje
a zasloužila si mnohem lepší uvedení na scénu. V rukou skutečně
profesionálního redaktora by z knihy Příště to nenechat zajít tak
daleko zmizely neobjevné texty a redundantní pasáže, díky čemuž
by z ní lehce mohl být jeden z nejvýraznějších debutů roku a nominace na Ortenovu cenu. Nezbývá než doufat, že jakýsi polovičatý
před-debut bude překonán druhým, který autorce spíše učiní
zadost. Do té doby bohužel musí sloužit za příklad toho, že právě
nedostatkem pozornosti budoucí sebevědomé, nesmlouvavé,
experimentální autorky scházejí a zacházejí.

Olga Pek

[*]

S plošnými překlady a vysvětlivkami v poznámkách pod čarou, které jsou v textuře poémy asi stejně rušivé a stejně zbytečné, jako je tato poznámka zbytečná
v přítomné kritice.
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Aleš Berný
(1979 v Praze) je novinář a prozaik.
Vystudoval FHS UK a je redaktorem ČTK. Věnuje se prozaické
tvorbě i básnění. Povídky publikoval v časopisech Host nebo
Pandora. Chodí po horách, kopcích i rovinách a skládá a hraje
písničky, spíše zpívané básničky,
se svou manželkou Veronikou.
Umře na Šumavě na Tejmlově
u Javorníku.

Mikael Brygger
(1975) je helsinský básník, v letech
2008–2013 působil jako šéfredaktor časopisu pro poezii Tuli&Savu
(Oheň&dým). V roce 2008 vydal
anglicky psanou sbírku básní
Emily (2008). Ve finštině debutoval knihou Valikoima asteroideja
(Výběr asteroidů, 2010) a poté následovala sbírka Tuuliatlas (Atlas
větru, 2014).

Svetlana Cârstean
(1969 v rumunském Botosaniú)
v současnosti žije v Bukurešti,
je básnířka a žurnalistka. Již za
studentských let založila spolu
s Razavanem Radulescu, T. O.
Bobem a Cezarem Paul-Badescu
literární skupinu Central. První
básně publikovala v periodiku Adevarul Literar si Artistic
(1993). Debutovala se sbírkou
Floarea de menghină v roce 2008.
Sbírka básnířce přinesla nejedno
národní i mezinárodní ocenění
a básně z ní byly otištěny v mnoha periodicích (např. Luceafarul,
Adevarul Literar si Artistic, 22,
Dilema, Interval, Euresis, L’Invitation, Cartea.) Svetlana se v současné době živí jako žurnalistka
pro tisk a televizi. Trado je její
čtvrtá básnická sbírka.
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Joshua Clover
(1962, Berkeley) je americký básnik, žurnalista a profesor na University of California Davis. Jeho
básne sa objavili v troch edíciách
Best American Poetry a dva razy
v Best Music Writing. Jeho prvá
zbierka Madonna anno domini
(1996) získala cenu Walta Whitmana. Prispieva do stĺpčeka Pop
and Circumstance pre The Nation.
Red Epic je Cloverovou piatou
zbierkou, v ktorej entuziastický,
apokalyptický odkaz nadobúda
nezvyklú formu poézie a úspešne sa jej darí vyhnúť banalite,
tak častej pri obdobne politicky
angažovanej literatúre.

Athena Farrokhzad
(1983 v íránském Teheránu) je
švédská básnířka, žurnalistka a dramatička. Podílela se na
vytvoření dvou skupinových
básnických sbírek, Manuál (Manualen, 2009) s Tovou Gerge
a Tenký podklad (Ett tunt underlag, 2009) s uměleckou skupinou G=T=B=R=G. V roce 2013
debutovala sbírkou Bílá svita
(Vitsvit). Spolu s Linn Hansén
redigovala antologii queer poezie
Omslag (Obal) a pořádala literární
setkání a festivaly. V současné
době přispívá literární kritikou
do novin (Aftonbladet) a vyučuje
tvůrčí psaní na lidové univerzitě
na Biskops Arnö. V létě 2014 se
Farrokhzad účastnila tradičního
letního programu na švédském
rádiu (Sommar i P1), kde vyjádřila
své obavy ohledně rostoucí třídní
propasti a xenofobních tendencí
v současné švédské společnosti.
Program vzbudil silné pozitivní
i negativní reakce (vyšetřovací komise švédského rádia a televize
např. obdržela na konto progra-
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mu 17 oznámení). Trado (2016)
napsala společně se Svetlanou
Cârstean a je to její druhá sbírka.

ské studium v ateliéru Adama
Szentpéteryho a Jána Vasilka
na Fakultě umění Technické
univerzity v Košicích. Mezi roky
2013 a 2016 vystudoval UMPRUM v Praze v Ateliéru malby
pod vedením Jiřího Černického
a Marka Meduny. Během studia
také absolvoval stáže v Lipsku na
Hochschule für Grafik und Buchkunst u profesorky Astrid Klein
a doktora Ralfa Hartmanna a na
pražské AVU v ateliéru Malba 2
u Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Účastnil se mnoha výstav
v Čechách i v zahraničí. Působí ve
skupině ”Black Hole Generation“
kterou založil spolu s Davidem
Krňanským a Juliusem Reichlem. S ”BHG“ absolvovali vícero
výstav, a to například v domovské
galerii UM nebo ve Varšavské
galerii LETO. Martin Lukáč měl
také řadu sólo výstav, jmenovitě
”Prima Tunes“ v Galerii Ferdinanda
Baumanna v Praze nebo ”No Love
all Hat“ v žižkovské galerii 35M 2.
V Brně to byla ”VISVA.CO“ v galerii TIC-Kabinet. Autor se stal vítězem ceny kritiky za mladou malbu
v roce 2016. Žije a pracuje v Praze.

JOSEF HRDLIČKA
vyučuje komparatistiku na FF
UK, vydal sbírky básní Loďstvo
vyplouvá z temnot (2010), Kočka
v ohni (2014) a soubor esejí a básní
Uvnitř světa (2012).

TEREZIA KLASOVÁ
(1994) pochádza z Bratislavy. Študuje scenáristiku a dramaturgiu
na FAMU. Príležitostne píše, prekladá a recenzuje. Spolupracovala
na divadelných dieľňach s pacientami Bohnickej psychiatrickej nemocnice, několika filmových a jednom intermediálnom projekte.

ALJAŽ KOPRIVNIKAR
je doktorand na Ústavu východoevropských studií FF, básník
a literární kritik. Zajímá se o umělecké a literární směry počátku
20. století, zvláště pak o modernismus a avantgardy. V současnosti
žije napůl mezi Prahou a Lublaní,
ke kterým se často přidává i Berlín, a připravuje svůj básnický
debut.

LUCIA KRAMÁROVÁ
(1995). Pochádza z Bratislavy. Píše
od mala. Na svojej prvej čítačke
bola ešte pod zákonom. V súčasnosti študuje réžiu-dramaturgiu
alternatívneho a bábkového divadla na DAMU v Prahe.

Martin Lukáč
(1989 v Piešťanech) absolvoval
v letech 2009–2013 bakalář-
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ONDŘEJ MACL
(Vánoce 1989) studuje. Pracuje.
Vystudoval. Pobýval. Vyhrál. Občas účinkuje. Přispívá. Více na
www.ondrejmacl.cz.

VÁCLAV MAXMILIÁN
(1987 v Kroměříži), píše básně
a povídky, jež se objevily v různých
literárních časopisech (Host, Tvar,
Protimluv...). Na komiksy a odborné publikace píše recenze do
Tvaru, Protimluvu, Host. V nakladatelství Host právě vychází jeho
první básnická sbírka Meziměstí.
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GERT-JAN MEYNTJENS
(1989) je PhD badatel ve výzkumném útvaru pro literární a kulturní studia na Katolické universitě
v Lovani. Vedle vyučování a vedení magisterských prací momentálně provádí výzkum o poetice
francouzských příruček kreativního psaní.

että (Proudit že), za následující
knihu Texas, sakset (Texas, nůžky, 2010) získal prestižní ocenění
Kaleviho Jänttiho pro mladé autory. Třetí sbírka Runojä (Básnë,
2011) byla zvolena Nejkrásnější
knihou roku 2011. Poté vydal další
dvě sbírky: Kivirivit (Kamenořady,
2013), Pimeän lehdet (Listy tmy,
2015). Jeho básně byly přeloženy
do několika jazyků a mnohé zhudebněny pro sborový zpěv.

JEAN-GASPARD PÁLENÍČEK
(1978 v Praze), básník. Vystudoval bohemistiku a literární vědu
na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy a pařížské Sorbonně (diplomová práce o poezii Zbyňka
Hejdy, 2004). V letech 1993–1996
byl žákem skladatele Miloše
Boka. V letech 1997–2001 působil
v pražském divadle Orfeus Radima Vašinky. V roce 1998 spoluzaložil Umělecké sdružení Elgar.
Od roku 2007 pracuje v Českém
centru Paříž, mj. jako kurátor či
pořadatel výstav (P. Brázda, A.
Diviš, R. Dzurko, bratři Formani,
P. Havlík, V. Karlík, I. Matoušek,
V. Nováková, M. Síkora ad.). Do
francouzštiny přeložil M. Doležala, B. Hrabala, J. H. Krchovského
nebo R. Weinera. Je autorem novely Břízy (Revue K 2008), divadelní hry Balzacova domácnost,
básnické sbírky Mater dolorosa
(obojí Revue K 2009), knihy zápisků Jedna věta (Revolver Revue,
2013) a několika klavírních skladeb (CD Bok 12/11 a Bok 13/11).

Henriikka Tavi
(1978) je helsinská básnířka, redaktorka časopisu Tuli&Savu
(Oheň&dým) a překladatelka
z němčiny a švédštiny. Debutovala sbírkou Esim. Esa (Např. Esa,
2007), za niž získala cenu deníku
Helsingin Sanomat; následovala
sbírka Sanakirja (Slovník, 2010),
v pořadí třetí sbírka Toivo (Naděje, 2011) byla oceněna cenou Kaleviho Jänttiho pro mladé autory
a básnickou cenou Tanssiva karhu, kterou uděluje finský rozhlas
a televize YLE. V roce 2012 vydávala každý měsíc jednu sbírku
pod názvem příslušného měsíce
a výbor z těchto textů pak vyšel
knižně s titulem 12.

Harry Salmenniemi
(1983) působil jako šéfredaktor
časopisu pro poezii Tuli&Savu
(Oheň&dým) a redaktor v nakladatelství Poesia, kde se mimo jiné
významně podílel na vydání sborníku Vastakaanon (2011). Debutoval v roce 2008 sbírkou Virrata
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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
V 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).
Pro předplatitele mladší 26ti let nebo
starší 60ti let nově zavádíme studentskou
a seniorskou slevu (200 Kč po ČR a 13 €
po EU, cena včetně poštovného).
Objednat si můžete 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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