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Editorial

Milí autoři a čtenáři,

tématem třetího čísla literárního čtvrtletní
ku Partonyma jsou návraty k romantismu a sou
časná environmentální tvorba; jeho stránkami 
prostupuje láska, samota, klid i drama a pře
devším příroda se všemi mystickými i environ
mentálními aspekty.

Svá slova s ostatními tímto opět sdílejí jak 
mladí autoři, tak zavedení autoři, členové Stře
diska východočeských spisovatelů a vzácní hosté 
jako Michaela Keroušová, Dr. Krejzyber aj. 

Časopis se nám rozrostl, rozšířil svou působ
nost, a přestože zůstal nadále neprodejním, je 
volně k mání v elektronické podobě hned na ně
kolika internetových serverech. Tištěný časo
pis pak lze nalézt na mnoha vybraných místech 
kulturního dění po celých Východních Čechách 
a Vysočině.

Přeji vám tímto příjemné čtení.

Lukáš Vavrečka



Pardubice 2012
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Trochu oklikou za pravou 
romantikou

Aleš MisAř

---------------------------------

Kontemplum

Právě jsem zhlédl poslední filmovou adaptaci 
románu Jana Eyrová od Charlotty Brontë a cítím 
se unešen. Do té míry, že jsem si musel položit 
otázku: Jaký má romantika smysl dnes? A v čem 
hledat romantiku pravou a nejryzejší? Vždyť bráno 
ze široka, romantickým může být cokoli, co v naší 
mysli překračuje skutečnost, uniká jí, nebo ji při
krašluje – ať už si vystačí vlastní fantazií, nebo si 
pomáhá lahodným zpěvem o růžích z nějaké rané 
sbírky Jaroslava Seiferta. Myslet na to, co právě 
není, potřebujeme k životu ne méně než vědomí 
o tom, co je tady a teď. Důkazy potkáváme den co 
den. V naší městské knihovně najdete regál vy
hrazený přímo pro ženské románky. A protože ty 
staré a ustupující tituly nepřicházejí do stoupy či 
do výprodeje za korunu, police už nestačí a růžo
vá hora se vrší vedle na přistavené paletě. Za léta 
vznikla hromada tak rozčepýřená, že si ji s rozkoší 
lze představit jedině v drtičce nějaké příliš hlučné 
samoty. Říkejme jim, jak chceme: večery pod lam
pou, růžovočervená knihovna, harlekýnky. Nebo 
odpad, brak, trivialita, Marsyasův výron, cukrem 
slepené listy k umělému oslepení rozvzdychaných 
paniček… Uzavírá se nám tu jeden kruh, když 
zcela přirozenou lidskou touhu zasnít se využívají 
vydavatelé těchto dobrot k zištným účelům. Hro
mady rostou. 

Když vás někdo poctí slovy „jsi ty ale roman
tik“, dá se předpokládat, co si o vás myslí: že máte 

přehled o souhvězdích na letní obloze, komentu
jete soumraky za městem nebo veršujete pozvánky 
na rande. Některé věci nebo činy si totiž samovolně 
říkají o to přízvisko „romantické“. Představme si 
modelový pár a dejme jim jména: Roman a Věra. 
„Uděláme si romantiku,“ navrhuje chlapec v před
večer svátku všech zamilovaných. A dívce se vy
baví kulturně hluboce vkořeněná „večeře při svíč
kách“. To už je nuda! Měla by mu dát přednášku, 
odkud se vzalo slovo romantika, – a konečně vzít 
na rande encyklopedii. Nuže, náš stěžejní pojem se 
odvozuje od označení literárního žánru – „román“. 
Termín se vžil v pozdním středověku jako le conte 
roman – „románská historka“ a měl zdůraznit, že 
tento žánr není psán v latině, nýbrž v některém 
z románských jazyků. To, že jde o západní zále
žitost, dějiny literatury – alespoň do příchodu 
píšících psychologů ruské duše – potvrzují. Vyprá
vění rozprostírá fikční svět a pak tedy, co je v ro
mánu, to je neskutečné a pohádkové. 

Romantika, která nadnáší skutečnost, opisuje ji 
oklikou patosu, má od kořínku něco společného 
s lyrikou. Zatímco básníci lyriku produkují tak ne
vyhnutelně jako včely med, najdou se autoři lyrikou 
opovrhující. První mě napadá spisovatel Milan 
Kundera, ten se lyrice – i té životní – od jistých 
dob vyhýbá jako čert kříži, spatřuje v ní nebez
pečí, protože obelhává, zaslepuje rozum a odvádí 
od jasného jádra věci. Svícen tmářství, líheň bludů. 
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A potom na místech, kde by jiní užili romantické 
čechrání, Kundera výrazy strohými, leč zábavně 
špičatými koná analytický rozbor. Potenciálně ro
mantické děje či výjevy rozkládá na cynické prvo
činitele. Ekvilibrista pracuje s nástroji rozumu 
chladnými jako chirurgická ocel. Výsledek pro 
čtenáře? Měla by jím být hřejivá radost z prozření. 
Snad lépe pochopíme, proč Kundera ve středním 
věku opustil k lyrice svádějící poezii a začal tvaro
vat svým ostrým viděním materii románu. Ještě 
zpět k autorům, kteří by se bez lyriky v dějinách 
písemnictví neuskutečnili. Veličiny Seiferta, Hru
bína, Mikuláška, Halase a místy ani záludného 
Holana si bez nadnášení „krásného“ slova nelze 
představit. Na konec řady si nechávám vyznavače 
mládí Fráňu Šrámka, neboť právě toho Kundera 
v rozhovoru s A. J. Liehmem uvedl jako svého 
neoblíbence. Spisovatel Žertu k básníkovi Splavu 
náklonnost nepojal. Dokud romantika zůstává 
poddaným v království poezie, zaškodí nejvýš 
samotnému autorovi nebo vkusu čtenáře. Zdá se, že 
nebezpečí s sebou nese až taková romantika, která 
se ctižádostivě přelévá do skutečnosti. Mám na 
mysli především politiku, v níž může lecjaký ideá
lem posedlý vizionář shlukovat lidi do davů a davy 
hnát na ostří revolucí. Ale toto je námět na domácí 
úkol: Udělejte si procházku dějinami a pozastavte 
se u revolucí s otázkou, jací romantikové je asi 
vydumali? 

Jsou známé i převraty probíhající potichu po 
desítky let tak zvolna, jako se ohřívá voda v pekel
ném kotli. Aniž jej považuji za posedlého, německý 
myslitel a předvoj romantiků v literatuře J. G. Her
der netušil, jaké emoční víry to jednou roztočí, 
vrátíli v politicky rozklížené Evropě do hry citový 
pojem národ. Co zamýšlel, to se zřejmě vydařilo, 
když navedl Němce, Poláky, Čechy a jiné, aby si 
uvědomili sami sebe jako identitu, ať už jde o sjed
nocení daného národa či jeho obrození. Ale nechci 
vzdělance a vzácného člověka vinit z posedlosti, 
protože jiskry jeho myšlenek dovedli k požárům 
právě až zdatní politici. Pokud jsme u těch nepří
mých vin, J. W. Goethe, básník jinak „rozumný“ 

a racionálněvědecky založený, vytvořil jakýsi pro
log romantismu dílem Utrpení mladého Werthera 
z roku 1775. Stejnojmenný hrdina tohoto románu 
v dopisech se z nešťastné lásky střelil do hlavy. 
Inspirativní skutek fiktivní postavy vyvolal v Evro
pě vlnu sebevražd skutečných (a nešťastně zami
lovaných) mužů. S gustem nám o tom dokola vy
právěli učitelé v hodinách literatury na školách 
středních i vysokých.

Jestliže se naši modeloví milenci Roman a Věra 
budou druhý den kamarádům a kamarádkám chlu
bit, že to „byla pohádka“, učiní nevědomky naráž
ku na bratry Jacoba a Wilhelma Grimmovi, kteří 
v první půli 19. století sesbírali a sepsali německé 
pohádky, do té doby kolující jen od úst k ústům. 
(Titul výboru Pohádky pro děti a celou rodinu pro
zrazuje, že tento žánr prapůvodně nesloužil jen 
k uspávání kolébkových bytůstek.) Červená Kar
kulka i Jeníček a Mařenka k nám přišli z intence 
romantismu, který tvrdil, že lidová slovesnost zna
mená nejčistší vyjádření duše národa. 

Sečtělí kamarádi Romanovi vyčtou: „Máš da
leko do opravdové romantiky. Ty si ji plánuješ 
podle svátků v kalendáři, ale v minulosti byli muži, 
kteří romanticky nejen žili, ale dokonce i zemřeli.“ 
Ani středoškolské učebnice se tím netají: Básníci 
George Gordon Byron či Percy Bysshe Shelley na 
pouti lemované úžasnými verši, milníky milenek 
a nemanželskými dětmi zakončili žití stylově: lord 
Byron umírá v obdivovaném Řecku, kde pomáhá 
domácím ve vzpouře proti tureckým utlačovate
lům. Shelley hyne v rozbouřeném moři během 
projížďky na loďce. Smrtí jako z románu skončil 
svůj život A. S. Puškin, který zemřel v souboji na 
pistole, poté co se poručík d´Anthés nemístně dvo
řil jeho ženě. (To bychom měli vědět, zmiňuje se 
o tom skupina Elán v jedné rádii ohrané písni.) 
A pak někdo velice chytrý podotkne: „I ty, Romane, 
kdybys toho byl schopen udělal kvůli Věře, potom 
jsi u mě romantik.“ Domácí příklad: K. H. Mácha 
byl podivuhodnou osobností, mísil v sobě racio
nální rozvahu a výbušnou spontaneitu. Básník 
a advokátní koncipient přivlekl v noci svou milou 
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Lori k hrobu její matky a donutil ji odpřísáhnout 
věrnost. (A jak vidno, ne až za hrob, stačilo na 
hrobě.) 

A Roman by namítl, že tak doslovná romantika 
se přece dnes nenosí. Není k užitku a vzejdou z ní 
jen problémy. Co by si počal takový Evžen Oněgin, 
přijít do dnešního světa? Byl by postavou zkrouše
nou a ztracenou, zahálečný snílek Oblomov by se 
musel spoléhat na štědré sociální dávky a Konrád 
Wallenrod by se dřív než do boje dostal na psy
chiatrii, předtím by mu odebrali meč. Zájemci 
o nezaměstnání, jestliže chcete uspět, napište si do 
curricula, že se cítíte být rozervancem, že rozpor 
mezi snem a skutečností vámi cloumá víc než rev
matikem blížící se bouře, že trhlina prochází skrze 
srdce a tuze to bolí. Máte nemoc v mnoha jazycích: 
chandru, Weltschmerz, spleen a světabol. Na pra
covní pozici spadnete jen v případě, že mladičká 
personalistka projeví lítost, ale jinak ve světě kor
porací a kruté hospodářské soutěže si rozervanec 
a věčný opravář rozpolceného ega ani neškrtne. 
O století a půl dříve by se vám dostalo výsměchu 
od samotného J. K. Tyla, který rozervance také 
nemusel, ovšem z jiného důvodu – byli kazem po
vinného nadšení pro národní boj. 

Už jsem se zmínil, že na hladu po romantice 
se dá tučně vydělávat. Kdo nepsal v životopisu 
o rozervanci a náhodou byl přijat jako kreativec, 
musí vědět, co se uplatní v reklamě: Vzpomeňme si 
na prospekty cestovních kanceláří. Zobrazují nabí
zené končiny jako místa, kde se stanete šťastnými, 
sotva vás letadlo vyloží. Lidé na obrázcích jsou 
instalování v postoji „vše je, jak má být“. Na těchto 
letácích musí být svět neskutečně harmonický: man
želé se na sebe usmívají, milenci se milují a usmí
vají, a jsouli u toho děti, křepčí a dovádí a vděčně 
se usmívají na rodiče, že je tam vzali. Jsouli u toho 
senioři, usmívají se a nebolí je kolena při výšlapu 

do alpského kopce. A podél cest pózují domorodci 
u roubenek, také se usmívají, péro za kloboukem 
přikyvuje. Jsouli u toho krávy na pastvinách, netr
kají a také se usmívají. Přidáteli k tomu vhodnou 
krajinu – alpské údolí a jasné nebe, modrá proti 
zelené – kdo by nezatoužil vydat prostředky na to, 
aby se vydal do ráje? Člověk po tom touží od chvíle, 
kdy byl odtud vyhnán.

Ale čím je vůbec romantika na prahu 21. věku? 
Snad trapná přítěž a změkčovadlo pro slabochy, ná
vod na špatné hospodaření s myšlenkami? Všichni 
soudní přece vědí, že je to nalhávání si ideálů, jen 
čirou náhodou se překrývajících s realitou. Člo
věk záměrně si zamlžující pohled romantikou je 
hazardér, který si v realitě nabije, pokud už mu 
někdo nepoklepal na čelo. Nervózně (ne)přirozené 
prostředí kolem nás, jeho finanční tlaky a eko
nomicky motivované honby v sobě nemají zrnko 
romantiky, ani nechtějí mít. Systém (ale už odjak
živa) je nastavený na realitu a jen jí naslouchá. 
Kdo toto pochopil a zařídil se podle toho, může se 
snílkům vysmívat: Snění brzda, snění houšť cuk
rové vaty, snění až krev cukernatí a neužitečný 
cestovní oblak, a kam tě převeze? Právě že tě pře
veze! Jak je možné, že romantiku stále chceme 
a toužíme toužit? Ne že by tento chléb někoho uži
vil, ale pro život je nezbytný. Je jako osvědčený 
recept na chuťové buňky duše a nesejde na tom, 
zda na nás vypadne z regálu červené knihovny či 
z pohledu švýcarské krávy na svěže zelené pastvě. 
Kromě toho nespočítáme ony případy, kdy se něčí 
sen, vzniklý „s hlavou v oblacích“, proměnil ve vý
tečný skutek na zemi. Budemeli soudit dle nesmi
řitelného postoje ke skutečnosti, pak romantika 
jde s lidstvem odnepaměti. Výsada zakoušet roz
díl mezi snem a skutečností, trpět jím, stejně jako 
z něj těžit, i to člověka odlišuje od zvířete. 
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Romantismus byl bezesporu jedním z nejvýznač
nějších uměleckých proudů, který měl signifikant
ní vliv i na další později objevivší se směry. Poezie 
romantických velikánů typu Byron, Shelley, Puškin 
a u nás Mácha nezřídka ovlivňují básníky dodnes. 
V následujícím textu bude nastíněn vliv roman
tismu na tvorbu dekadentních a neodekadentních 
básníků v Čechách. Nejdříve by však bylo vhodné si 
zrekapitulovat termíny, s nimiž budeme pracovat.

U pojmu dekadence je nutno podotknout, že 
se budeme zaobírat dekadencí ve významu umě
leckého, zejména literárního směru období konce 
19. století (nikoliv dekadencí sociokulturní). Její 
představitelé holdovali kultu chorobné anemické 
krásy a líčili své komplikované a nezřídka pato
logické duševní stavy. V souvislosti s dekadencí 
nám vyvstane na mysl především motivika smrti, 
zániku, morbidity, utrpení, sexuality a dalších tabu
izovaných atributů. Otto M. Urban definuje deka
denci jako splynutí „obsahových extrémů naturalis-
mu a symbolismu, spojením patologie těla a ducha 
umění“.1 Kromě naturalistického opisování kraj
ností lze v dekadenci naleznout i snovost, tajný 
alegorický jazyk a senzitivitu zemdlené psyché. 
V dekadenci odhalujeme rafinovanou vybíravost 

Odkaz romantismu v literární 
dekadenci a neodekadenci

Kamil Princ

a vnitřní disciplínu estétů i obhajobu okrajového, 
subverzivního, menšinového, které se vzpírá vše
obecné unifikaci.2 

Česká dekadence sestávala ze dvou vln: První 
vlna dekadence (1887–1893) je spíše letargicky 
pasivní, zádumčivá, snivá, pod vlivem dojmů a tě
kavých nálad. Lexikum se odklání od všedního 
jazyka k vytříbené knižní češtině. Zároveň se set
káváme s náročnějšími básnickými formami jako 
sonet, alexandrín, rondel aj. Druhá vlna dekadence 
(1894–1904) se jeví útočnější a radikálnější. Ly
rický subjekt zcela rezignuje na společenské vztahy 
a závazky. Autoři se stylizují do role vyhraněných 
aristokratických dandyů nebo naopak ničitelů, bar
barů či zatracujících soudců. Je patrná nenávist 
k materiálnímu světu a společnosti. Mluvčí se do 
značné míry individualizují a překračují zažité 
konvence (sexuální, religiózní aj.). Taktéž dochází 
k rozvolňování forem (např. S. K. Neumann).

Jak už nám morfologie napovídá, neodekadence 
je návratem k dekadenci, především k její tematice 
a symbolice. Lze konstatovat prudce individuální 
až téměř sebestřednou pózu autorů. V souladu 
s dekadencí se potýkáme s pocity zmaru, zániku, 
marnosti a prázdnoty. Dále se zde objevuje jistá 

---------------------------------

1 URBAN, Otto M. V barvách chorobných. s. 13.
2 KAVALÍR, Ondřej. Přitažlivost dekadence. Revue Labyrint. č. 27–28, s. 5.
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dávka nihilismu, erotické přesycenosti a mysticis
mu. Krása není poměřována z klasicky estetického 
hlediska, nýbrž z úhlu neobvyklosti a originality. 
V neposlední řadě konstatujeme i snahu překva
pit, šokovat, až pobouřit. Rovněž nalézáme návrat 
k vázanému verši a klasickým formám. 

Neodekadence ovšem přináší i posun. Nejzá
važnější inovací je příklon české tvorby k mar
kantnějšímu užívání grotesknosti i cynickému vý
směchu, jenž desakralizuje zažité hodnoty jako je 
dobro, krása a především láska. S tím je spojená 
i nezřídka se vyskytující perzifláž. Další neodeka
dentní novum je jistý odklon od impresionistického 
popisného postupu. Zatímco dekadence obsahuje 
část impresionistických tendencí,3 neodekadence 
od nich upouští. Je tedy místy o něco méně lyrická. 
Neodekadence rovněž není tolik symbolická a ob
sahuje méně sémantických přesahů, které byly 
doménou dekadence přelomu 19. století.4 V deka
denci se celek tříští na fragmenty a existuje neko
nečně mnoho perspektiv,5 kdežto neodekadence 
je ve svých obrazech více jednoznačná.

Za hlavní české představitele básnické neode
kadence lze považovat J. H. Krchovského, Luďka 
Markse, Ondřeje Hanuse, Odilla Stradického ze 
Strdic, Jiřího Ferynu, Daniela Burgera, Jolanu Šev
číkovou, Zuzanu Sixtovou, Martinu Komárkovou, 
Kamila Prince a další.

Nyní je správný čas položit si otázku, co mají 
dekadence a neodekadence společného s roman
tismem. U dekadence období fin de siècle je vše
obecně známo, že na romantismus přímo navazuje. 
S trochou nadsázky lze konstatovat, že dekadence 
je vlastně vyhraněným romantismem. Dělicí čára 
mezi těmito dvěma pojmy je velmi slabá a nejasná. 

Jak romantismus, tak dekadence prodělávají roz
por mezi kýženým světem ideálu a desiluzivním 
světem skutečným. Romantik i dekadent je silně 
zaměřen na své nitro a vytváří si svou výstřední 
imaginární realitu – je iracionální a žije ve snu. 
Fikčními světy bývají unylé podzimní scenérie, 
krajina osvětlovaná mdlou září luny, pochmurné 
hřbitovy (připomeňme preromantické Graveyard 
Poets), uvadající zahrady, zchátrané zříceniny atd. 
Oba směry oplývají fatální tragičností a sdílí fas
cinaci hrůzou, esoterikou a krajností. Lyrický sub
jekt mnohdy představuje vyšinutý podivín na okraji 
společnosti. Jiří Karásek ze Lvovic se hned ve své 
úvodní básni sbírky Zazděná okna stylizuje do sta
rého flagelanta, drsného námořníka, zachmuře
ného kněze, umdlené ženy a morosního básníka.6 
Romantičtí i dekadentní básníci se často cítili 
osamělí, nepochopení a zneuznaní, což ještě více 
umocňovalo jejich pohrdání světem. V jejich ele
gických verších se pak shodně projektuje trudo
myslnost, zmar, šílenství a opovržení.

Mezi romantismem a dekadencí jsou samo
zřejmě i četné odlišnosti. Jak konstatuje Hana Bed
naříková,7 zatímco v romantismu je patrná silná 
emotivní složka, dekadent je spíše stoickým dan
dym. Jinými dekadentními stylizacemi může být 
přecitlivělý aristokrat či znechucený barbar – kaž
dopádně vždy je zde majoritní pasivita oproti 
aktivitě romantického hrdiny. Básnický subjekt 
dekadence je omrzený a unavený. Dalším výraz
ným rozdílem je zvolené východisko: zatímco pro 
romantika je vysvobozením smrt, odcestování do 
dalekých zemí, vstup do kláštera apod., dekadent 
nalézá anestetikum pro svou chorobnou duši v dan
dysmu, umělosti, artistních pózách a přesyceném 
hédonizmu.

3 SOLDAN, Fedor. Karel Hlaváček, typ české dekadence. s. 92
4 BEDNAŘÍKOVÁ, Hana. Česká dekadence. s. 105.
5 Tamtéž. s. 106.
6 KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Zazděná okna. s. 7–8.
7 BEDNAŘÍKOVÁ, Hana. Česká dekadence. s. 14.
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V současné době dochází k částečnému návratu 
romantických tendencí u některých českých neo
dekadentů. Oproti delikátní impresi a symbolistně 
zamlženému výrazu dekadence konce 19. století se 
soudobá neodekadentní scéna přiklání k nonša
lantní poetice s jasnými konturami. Hyperbolická 
vyjádření Březiny jsou nahrazována jednoznačnou 
dikcí Krchovského. Neodekadenti po vzoru roman
tiků daleko intenzivněji zakouší peripetie vášně, 
drtí je emoce a touhy, kdežto dekadenti fin de siècle 
se spíše stylizovali do blazeovaných zachmuřenců. 
Kde se před sto lety dekadent frigidně utápěl ve 
spleenu, tam se dnešní neodekadent bouří. Připo
meňme si poemu Sklenobýl z pera Luďka Markse, 
kde lyrický subjekt kleje nad svým rodným měs
tem: „Ach Pane jestli jsi tu lůzu navždy znič.“8 Dále 
se fikční světy neodekadentů intenzivněji navrací 

k melancholické přírodě, v hojné míře nacházíme 
motivy podzimu, noční krajiny, havranů, roklin, 
opuštěných břehů řek aj. Tyto scenérie opouštějí 
šedé valéry snových mlh (typické např. pro Hla
váčka) a získávají jasnější obrysy. Odcitujme si 
báseň Noční květ od Daniela Burgera: „Líbí se mi 
tichý sovy let / a vím že je nás víc / co vzbudí je, 
když nocí stromy tiše šumí. // Líbí se mi Měsíc, noční 
květ / když k němu zvedám líc / cítím ty s nimiž mě 
pojí chladné oko Luny. // V nás temná struna zní /
jak starých viol tón / jsme stinná zákoutí / kde vítr 
skučí v moll / a břečťan halí nás v chladné objetí…“9 

Na rozdíl od časté bezdějovosti dekadence konce 
století se současná neodekadence částečně navrací 
k epickému ději. V této souvislosti by bylo vhodné 
zmínit knihu Tři balady o bludné lásce od Lubomí
ra Jaroše, která stojí někde na pomezí romantismu 

Obr. 1 Zjednodušený nástin souvztažnosti romantismu, dekadence 
a neodekadence

8 MARKS, Luděk. Stín svícnu. s. 23.
9 BURGER, Daniel. Mrtvé listy. s. 82.
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a neodekadence. Významnou aluzí na romantis
mus je taktéž opětovný výskyt postavy ahasver
ského poutníka v soudobých neodekadentních dí
lech. Pro příklad uveďme úryvek z veršů Jiřího 
Feryny: „Znavený, snící Ahasver… / Mám dobré boty, 
dobré šaty, / hospody otvíraj‘ v půl pátý… / Jen jedno 
nemám. – Nemám směr…“10

Je nasnadě se zamyslet, čím je to dáno, že se 
jisté romantické trendy projektují i do tvorby sou
časné neodekadence. Tento vliv může být mj. za
příčiněn skutečností, že romantismus je jakousi 

přirozenou a základní polohou iracionálního bás
níka. Poetika klasicismu, realismu, angažované poe
zie apod. je umravněná a rozumová. Kdežto rozer
vaní básníci zaměření na své nitro budou vždy 
inklinovat k tragické osudovosti a destruktivní váš
ni, což jsou hlavní domény romantismu. Nezáleží 
na tom, zda své rozbouřené emoce zkultivují deka
dentním dandysmem, nasadí si masku anarchis
tického rebela, odcizí se společnosti po vzoru exis
tencialismu či se svou vnitřní tenzí naloží jakkoliv 
jinak – romantické vyděděnectví bude vždy jedním 
ze základních principů horkokrevného básníka.

10 Z korespondence s autorem. Knižně dosud nevydáno.
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Následující text nebude recenzí knihy, ani se ne
bude snažit o jakoukoliv její analýzu. Bude nést 
spoustu introspektivních rysů, a to v duchu téma
tiky a snahou o souznění s tím, o čem kniha po
jednává. Při čtení knihy Scénologie krajiny čtenář 
nečte pouze autorův text, ale má možnost zpětně 
nahlédnout do své paměti a číst tedy i v sobě sa
mém. Valenta sice píše o scénologickém výzkumu, 
zároveň však dodává, že výzkum jako vědecká 
metodologie v případě scéničnosti krajiny nutně 
předpokládá imaginaci a smysl pro individuální 
prožitek, z čehož vyplývá, že spíš než k vědecké
mu pozorování je tento výzkum blíže k umělec
kému prožívání. Zohledňuje samozřejmě i opačný 
přístup, a to nahlížení krajiny jako scény, v níž člo
věk hledá předem vymezené a definované pojmy 
a obrazy. Kniha tedy citlivým způsobem vyvažuje 
vědecké uchopení problematiky s imaginativní 
a zcela individuální percepcí jednotlivce.

Krajina je scénou, v níž jsme loutkami, ale i scé
nou, kterou můžeme sami přímo ovlivňovat tím, 
že se podílíme na jejím realizování. Vnímejme ji 
tedy jako prostor, který zasahuje do nás a my zasa
hujeme do něj. Tyto vnější zásahy přírody do lid
ských osudů a naopak zásahy lidských rukou do 
přírody byly reflektovány z mnoha stran, zachy
ceny v krásné i odborné literatuře a v neposlední 
řadě i v příbězích skutečných životů. Zamysleme 
se však nad tím, jakým způsobem se může krajina, 
kterou procházíme, otiskovat do vnitřní stránky 

člověka. Kniha Josefa Valenty Scénologie krajiny 
pootevírá čtenáři možnosti, jakým způsobem lze 
vnímat krajinu a spoluúčastnit se v její scéničnosti 
nejen svým jednáním, ale i myšlením. Lidským 
zásahem nemusí být však konkrétní čin. Valenta 
se sice dotýká i tématu rekultivace zdevastované 
přírody, ale podstatou knihy je snaha o zachycení 
nehmotných zásahů, které se autor snaží postihnout 
skrz jedinečnou dramatičnost krajiny, s níž jsou 
úzce spojeny emocionální a myšlenkové pochody 
jedince. Kniha samotná je založena na autorových 
vlastních zkušenostech a prožitcích, ale neopo
míjí ani reflexe odborných textů nebo uměleckých 
děl. A svou vlastní empirii může do tohoto textu 
(nebo i do skutečné krajiny) promítnout samo
zřejmě i sám čtenář. Už samotné vnímání prostoru 
je zároveň jednáním v něm. 

Začnemeli od začátku, kterým se stává chvíle, 
kdy opouštíme město (přesněji rozumějme obvyk
lé životní prostředí), na krátký čas odložíme své 
žití v rutině a jemu podléhající stereotypní myš
lenky. Přechod z tohoto prostředí do jiného, zcela 
odlišného, nazvěme fází „čisté hlavy“. Přemísťu
jeme se prostorem a stereotypní myšlenky vyde
chujeme z těla spolu s chladným čerstvým vzdu
chem. Uvolněné místo v hlavě obsazují pocity 
a asociace, které v nás vyvolává právě krajina. 

Když procházíme lesní cestou v etapě přecho
du z města, nebo chceteli ve stupni myšlenkové 
očisty, vše, co je nám umožněno vidět ve vlastním 

Krajina - cesta ven, dovnitř
a zase zpátky
Poznámky z cesty knihou Josefa Valenty Scénologie 
krajiny a k jiným blouděním

KAteřinA MAlá

---------------------------------
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horizontu, vnímáme jako celek: zvuk, vzduch, bar
vy. Čím dál prostupujeme přírodním prostorem 
a vzdalujeme se od prostoru civilního, přibližu
jeme se k náladě krajiny, v níž můžeme nalézt spo
lečnou vlnu s náladou vlastní. Tímto se zbystří 
smysly a krajinu můžeme prohlédnout „hlouběji“, 
začneme vnímat její jednotlivé aspekty. 

Valenta se velmi podnětným způsobem věnuje 
uspořádanosti životního prostředí a prostoru člo
věka, který mimo jiné zdůrazňuje důležitost kom
plexnějšího vnímání krajiny, než její pouhý vizu
ální vjem, ač tento způsob vnímání považuje za 
klíčový. Krajina je partnerem, se kterým můžeme 
vést zvláštní dialog. Podle Valenty krajina sice ne
jedná, ale člověka může přimět k jednání, protože 
krajinou vzbuzený požitek se může přetavit v rám
ci vnitřních pochodů v další impulzy vyvolávající 
určité dění. Autorova paralela divadla a krajiny, 
která je rámcem celé knihy, je velmi výstižná, 
chcemeli skrz přírodu nahlížet do sebe a dobrat se 
přes poznání okolí k poznání sebe samého. Scéna 
krajiny je kulisou pro herectví našich osobností. 
Autor zdůrazňuje, že krajina se nechová, krajina 
nejedná, krajina jednoduše je. A my jsme pouze 
jednou z mnoha součástí její scény.

Ve chvíli, kdy si začneme uvědomovat, že kra
jina je kombinací jednotlivých prvků, začínáme v ní 
„číst“. Podobně jako u čtení literárního, nelze se ani 
v krajinném čtení snažit o hledání toho správného, 
tedy jediného čtení. Krajina je pro nás knihou, v níž 
čteme, a zároveň brýlemi, jež jsou nástrojem ke 
čtení této knihy. Vybízí nás k takovému způsobu 
vnímání sama krajina nebo jde v prvé řadě o to, 
co jsme si s sebou do lesa v sobě přinesli sami? Mů
žeme se v ní dočíst pouze to, co je zároveň napsáno 
v nás. Krajina nás může dojmout, naplnit radostí 
z krásna i znepokojovat svou dramatickou atmo
sférou. Krajinná scenérie v sobě má určité před
poklady, jakým způsobem a jak intenzivně na nás 
bude působit, ovšem stejně tak záleží na subjek
tivním nastavení existenciálního stavu jedince.

Čistou formou kontaktu s přírodou je „oby
čejná“ bezcílná chůze, která nám zprostředkovává 

nejužší komunikaci s prostředím. Putující jedinec 
objevuje pocit štěstí z náležitosti chvíle a místa, 
v němž se právě nachází, krajina se stává projekcí 
duševních pochodů. S tímto tedy souvisí koexis
tence prostoru, subjektu a jeho cesty tímto prosto
rem. Nahlíženo literárním prizmatem: už od dob 
romantismu jsou cesty spíš spjaty se subjektem, 
ale mohou také ukazovat samy na sebe, na vlastní 
čas a prostor, anebo něco zastupují a obrazně vy
jadřují; téma nebo ideu. Symbolika pohybu vyjad
řuje, kam subjekt kráčí, jakým způsobem překo
nává vzdálenosti, zeměpisné hranice a jaké se před 
ním rozprostírají nové obzory. Cesty se zmnožují, 
kříží se a vedou na rozcestí. Zároveň s tím si sub
jekt rozšiřuje vlastní obzory a může překonávat 
svoje hranice nejen prostorové, ale i osobní, mo
rální či jiné. Toto bylo malé odbočení z původně 
vytyčené cesty: koexistencí prostoru a rolí pout
níka a smyslem jeho cesty – či jeho cesty za smys
lem? – se z literárního hlediska zajímá literární 
badatel Zdeněk Hrbata v příslušné kapitole v roz
sáhlém souboru studií Na cestě ke smyslu.

Dalším mimoběžným, ale důležitým pojmem 
nejen při čtení Valentovy knihy, ale i při čtení 
krajiny samotné, je genius loci. I Valenta s tímto 
„prastarým konceptem“ pracuje, ale přesto se za
hleďme směrem k jinému autorovi a k jiné knize.

V římské mytologii byl genius loci duch ochra
ňující určité místo. V dnešním pojetí má tento ter
mín význam specifické atmosféry určité oblasti, než 
jakési místní ochraňující síly. Pokud se odkloníme 
od textu Josefa Valenty a pozastavíme se u před
stavy genia loci, jímž se podrobným způsobem 
zaobírá ve stejnojmenné knize historik a teoretik 
architektury Christian NorbergSchulz, dozvíme se, 
že genius loci je nepochybně úzce spjat s krajinou 
a je jevem přírodněkulturním, vztahem subjektu 
a objektu a jejich vzájemného působení. Duch mís
ta protíná takové prostředí, jenž je v dialogickém 
vztahu s člověkem, kdy určité místo člověka vyzývá 
a on se snaží na tuto výzvu odpovědět. 

Aby člověk nalezl oporu pro svou existenci, 
musí být schopen se orientovat, musí vědět, kde je. 
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Ale také se musí identifikovat se svým prostře
dím, tj. musí vědět, jaké je určité místo. Norberg
Schulz připouští, že vztah identifikace a orientace 
může být nezávislý: je možné se orientovat v ně
jakém místě, aniž bychom se s ním identifikovali, 
ale lze to i naopak, tj. prožívat místo jako celkově 
přívětivý charakter bez jeho hlubší znalosti. 

Způsob vnímání prostoru, jímž procházíme, 
jsme nazvali čtením. Toto slovo asi nejpřesněji vy

stihuje význam činnosti, při níž používáme svůj 
„vnitřní zrak“. Tak se alespoň na pár chvil mů
žeme nechat inspirovat vyvolanými pocity a po
dívat se směrem, kterým se za obvyklých okol
ností nevydáváme. A příště tím směrem třeba i jít. 
Právě otevření vnitřního zraku je tím, co vytváří 
pocity určité znovuzrozenosti a nové energie v ži
lách, které po návratu z Divočiny do Civilizace 
pociťujeme.

liTeraTura:
HRBATA, Z.: Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In Na cestě ke smyslu. Poetika 

literárního díla 20. století. Praha : Torst, 2005.
NORBERGSCHULZ, Ch.: Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha : Odeon, 1994.
VALENTA, J.: Scénologie krajiny. Praha : Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, 2008.



13

TexTáž

Textáž

ZÁŘÍ       /v čajovém osvětlení/

Zas jí začínají
vlažná rána v čaji,

znovu zvonky drnčí
a smích rozpršený do jehel 

popichuje čas jen líně kapající
do korýtek vrásek po krápnících. 

Paní Loty po škole
hlídá galaxie kolotočů,

aby nevypadl ani drobek
ze strakaté amplitudy houpačky,

blond ohony komet prostor scvrkávají,
Lotka plácá bábovičky na vesmírném pískovišti,

aniž tuší, kolik zrnek zachránila z plytké beztvárnosti.

Loto, jak to kolotá
kolem tebe, jsi-li osou

něčí soustředěné starosti.
Stranou hříček v zátočině

s navanutou pěnou povyku
slepec nechal si zdát o světle, 

a palcem palčivým puls hmatá…

---------------------------------

Dvanáctero paní Loty
Výběr z cyklu dvanácti básní, s kterými vystačíte 
na celý rok

ALeš MisAŘ
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Jak tam cupou střevíčky
na každém kroku rozkvetlé,
pěšinám zavazují copy na pentle,
chlapecké boty musejí klopýtat rychleji. 
Malý kapitán dlabe kůru na koráby,
motýl nesedá mu na krk, žádná obava!
Klidně složí ruce na kormidlo koloběžky,
Lotka vlaku s vozy oblaků lízátkem odmává,
Loty s novým don Juanem zvedli hole, plují pěšky. 

Vzpomněli si na přístavy,
z pomerančů v oknech ždímou zbytky šťávy, 
připíjíme na tvé léto – Loty, Loto, Lotko – babí! 

…
Babí, babí, kabátky z tak tenkých vláken šije,
pak je přijde párat…
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ŘÍJeN       /odložených sadů/ 

Poslední dlouhý doušek do růží
korýtky rzivých listů slitý,

nic jemnějšího k pití –
zalituje Mistr od oltáře pavučin –

snad Vaši tvář mé linoryty
umění vrásek naučí!

Kdo se jich štítí? 
Najde se přece rytíř

a přemůže své revma
a hrdě padne na kolena, 

touhu vyzná ti. Co myslíš? 

Na sklizeň žebřík v trávě zapomíná,
daleko od stromu voňavě lká

zakutálený klenot jablka.
Snad ve sklepích

sirotě matce zbylo vína
alespoň na poslední hřích! 

Co si myslíš? Co si myslíš?
Tentokrát…
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LisTOPAD       /pod kůrou umírání/

Symfonie hniloby
už svými smyčci sjíždí listí,
schází do podkroví mozků k degustaci
plicních sklípků nevyléčitelně melancholických,
kteří vzdychají a drtí duhu ze zřícených stropů vodotrysků,
vějíře, jež na varhanách rozkládají akord lepry,
malujíce umírání na dojaté oční pozadí, 
které v křečích suchých keřů
spatří požár naposled.   

V sadě
zavěšeném
na řetízky plísní 
paní Loty z lavičky
jak z loďky zkouší holí,
kolik zbývá hloubky dolů do…. 

Mrtvá vůně stoupá 
ze sražených vazů růží,
paní Lota má ji po kotníky,
její pohled nostalgickou zdviží
letí vykrvácenému nebi na transfúzi.

Loty, dávno
strom byl otrhán,
dávno koše odnošeny,
dávno ze zeleně zralý pád
proměnil se v žluté zaplachtění.
Na dno dopit každý džbán,
květy leží pod kořeny, 
dávno nelze vstát, 
jen padnout.

Studí ji
ten vítr nevlídný,
naposled sklizeň jisker
z větví střásá, nemilostně hasí 
požár smrtelného lože, agonii klaunů 
střídá koster strnulost a strohá skutečnost.
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Oškubaní zlatníci  
se klanějí svým ztrátám,

v chrupu zchudlých kněží
skřípí partitury mezer se rzí,

ze zvonění klenotů zbyl šustot
stránek knihy stěhovavých strání,

kde si vrány z pomníků hrud předčítají,
než otočí na poslední list, ten pustoprázdný. 

Cár rána vstává z oken jako z már,
do stříbrných pecí stěhuje se žár, 

nevěsta mrazu prstům přísahá:
budu zábst vás, budu zábst! 

Soumraku se klaní
za zákrutou postava,

kolik holdů poskládal jí
čas, jenž plachty skasává? 

Z obklíčené tváře usmívá se únava
a do zatáčky uvadá ta paní
dolů do lůna, kam komu?

Nejsou k rozeznání
lázně od hřbitovů!

V lanoví vrásek
vzpomínka jí visí

drápkem slzy: kdysi
hrušně vstávat zjara učila,

teď ji milenec poznává po žilách
a svatyně jsou vyklizeny, strop se řítí, 

schody ubývají, šeptají si s kůží na střevíci,
tvář nad vodou s utopencem pozdě žádá repetici.

Má ji po ramena - symfonii hniloby, jež sjíždí 
svými smyčci listí, ukazujíc dětem náhrobky

nás nevyléčitelně lidských, kotouč končí,
srdce dotluče a vytočenou páskou filmu

poví vše, čím byla Lota, Loty, Lotka,
smrtelná křeč plamínku se chví,

vichr vyzobává spíži lucerny,
z luk táhne jako z vývěvy,



18

ParTonyma (ročník První / číslo TřeTí)

v kraj narub zralých jar 
svou Léthé přepluje
na kolenou dcery
houpána ta loďka. 

…
Zima zlá k nám vrazila,
zima zlá a zábnoucí,
zima lezavá a záhubná,
zima zemi hryzající 
od obzoru k obzoru,
mrazem zamodrávající,
zima přidrzlá a záludná,
zahánějící nás za humna, 
zrůda zubem o zub zvonící,
vyzývající nás, zápecníky.

Zůstaňte! Já, zima zrádná, 
jako zmije s šupinami střípků
pro sedm let smůly, já bych ničila.

Vrazila k nám zima zlá, 
a usedla si na zárubně,
na hladinu studně
při výhružném tichu
vodu na závoru zamykající,
zazobaná v zánehtí, 
zima zlá k nám vrazila, zlá zima,
Zi-zi-zima, zi-zi-zi-zi-ma-ma,
za-zatracená zima zi- má nevěsta! 

Zmar o milost prosíme,
zmar o milost… 
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ilustrace
Jarmila Jiravová
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Kde jsem a kdo a proč,
uvězněn,
má touha, můj dětský sen
je létat,
moje poesie,
moje láska ke stromům
se zrodila někde tady.

Zrna písku
Výběr básní ze sbírky Veget (2011)

JAKub OreL TOMÁš

---------------------------------
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Vrány co? Nepřestanou,
hledají úkryt pro svou
pověst,
také já se nesu tmou
a hledám, kde bych co sezob.

Prostě oblečen
jdu a dotýkám se větví
stromů,
na jednu se asi zavěsím
jako prázdný sáček
od moře hnaný.

Hledám vnitřní pravdu
ve vlasech polepených
sluncem,
na tvých tvářích našel jsem
zrnka písku,
cpal jsem je do kapes,
ruce od medu.
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Mrazivá noc

Probudil jsem se 
a vyšel oknem do 
bílé noci.
Sníh hryzal do chodidel,
když jsem přistoupil
k jeho kmeni
v mrákotách spánku
snově nesmělý,
a on jako starý muž
líbal mě z velké dálky,
až k ránu vystoupil z půdy
ještě mrazivý sochor,
pak jsem uchopil mezi rty
větvoví a pak
přilétl jsem k tvému spánku
a nechal proniknout
hluboko do tvého těla
mrazivou noc.
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rašeliniště

V rašeliništi jsou
provázky

k západům slunce,
nejsou tam útržky

z klavíru a žíní
a úplně tam chybí

červené a bílé
provázky k milování.

Ach, jak hloupé
celé noci 

v rašeliništi.
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Genius loci

…ve větvích…

Možná i tady je slyšet, co říká
a co říkáš ty, genie loci,

mrznoucí křídla kolibříka
jsou váš pozdrav létu, které za noci

odejde.

stěhovaví

JArMiLA LeJčKOVÁ

---------------------------------
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stěhovaví

Už tolik let jsi v úžinách
čekala na první píseň
stěhovavých

za modříny na skalách
skloněných ve slunci,
na které nedosáhla bríza z dalekých
pásem,
orlí tep byl dusný jako strach,
aby vydrželi do noci,
tehdy nebylo nic krásnější než jejich
zloba,
než kalné moře
plné tepla.

Už tolik let jsi v úžinách
čekala na první píseň
stěhovavých
a prodala ses těm, co od ní 
utíkali za mrazem, žízeň
na krku.
Všechny deště by ti mohly
spadat do dlaní
a ty jsi nepřestala nohy
nutit zpět.
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Dojdi si sama ukrást létu
nachovou mísu

plnou shnilých třešní ze včera
a každou z nich přežvýkej v ústech.

Na houbách

Lišky slídily po lyskách,
ona pod kmenem v prstýncích mechové hřívy,
a všechno vonělo po třískách,
jako když zpocený táta sekal dříví.

Možná jehličí pod kopyty losů,
zetlelá pýcha jarního tání,
nebo míza věčně umouněných nosů
mezi stehny postřelených laní.

A les řval pyžmem odříkání
jelenů wapiti
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ZAPOMeNuTÁ bÁJe
Provoněn santalovým řevem 
usychajících trav 
mravenec lehce zdolává 
útes tvých boků… 
 
Jak pilno v nehotovém létě! 
 
Přívalem večerního chvění 
veslují majestátně tiché labutě 
jejich těžký stín zvedá prach 
z vozové cesty napříč poli 
 
Jak mylno na vrcholu hory 
kde svět je na dlani!

Varných konvic sten
Výběr z připravované sbírky básní

Dr. KreJZyber

---------------------------------
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fotografie
Michal Mareš
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KONFese
Pramenitý můj žal 
vyvěrá z tekutého jádra 
kamenů
Minerální má radost 
hornina zamrzlá 
ve střemhlavém letu 
 
Kostmo 
jedou mé svaly 
za ztraceným rájem 
orgánů mých

ePiTAF
Dohynul poslední tvor 
jehož druh nikdy nikdo nespatřil 
zamžena vzpomínka 
jež vzpomínat smí leda na sebe 
odkryto jinotajné prázdno 
zející po nikom…
Nikdo to netuší 
a přece všem je náhle skleslo 
nad třeštící kraj skorý soumrak 
se navalil…
Jdu beze slova hlavu v dlaních 
běžím a k zemi klesám 
marnivě…
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ÚTrŽeK Z LeTOPisu
Na kalné slunce 
nalétají vrány 
bláhové nevděčnice 
 
Na Kunětické hoře 
kdosi kých…
Drásané peří 
pepří tenký led 
nad žluklou vodou 
třeskly zobany

PODiVNÁ NÁLADA
Celým svým tělem se vdechni 
nakrátko porozvitá růže 
hrdě pružného okostí 
růžových plátků křehké svaloviny 
světelných nervů…
Kalichem mysli až otevřena 
vhroužíš se do vesmíru 
bude již pozdě
Pohár tvé mízy až přeteče 
budeš si sama sobě 
ze sebe vlastní hrůbek stlát… 
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VyHNÁNÍ Z rÁJe
Nejvznešenější z těla tvého 
kost křížová 
 
Tráva se vlní pod tvou kůži 
ostrými stébly pořezaná 
budíš se zrána… 	
	
Bylo to v jasném okamžiku 
kdy se Panna s Babou překryly 
v záblesku konjunkce 
všech našich přání 
 
Až po létech	
pod Kunětickou horou	
mne doběhl ten stín 
jediné věže…
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kresba a fotografie
Jana Orlová
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Jako život v rostlinách
Výběr básní z připravované sbírky čichat oheň

JANA OrLOVÁ

Moje pulzující krev

Byl to prostor zasolené hlíny
která se vzdouvala

a tiše klopýtala
jako znechucená liška
Štěstí, že bez pohlaví 

ani stromy nevyrostou!

ostře voní
a dech zvenku je sladký
jako život v rostlinách

Slyším ten proud 
se ve mně přelévat

Na dotek je to 
velmi mírný pohyb
tělesných myšlenek

Přišla jsem k nebytí

---------------------------------
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rozvodňuji se krví 
 

kůly po víně

Až budu stará
postavím se do řady

Náznakem jsem se potopila
a ucítila vůni ledové vody

Stala jsem se nehybnou hmotou
sliznatou a oblou
prosáklou vlhkostí

Jdu mezi kůly
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ilustrace
Jana Orlová
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Liják smazal všechny stopy

Po silnici neprojelo jediný auto
Mraky na obloze byly úplně černý
a těžko rozpoznatelný zrádný šploucháky
Tenkrát ale neprojelo 
po silnici jediný auto

Kráčeli jsme dlouhejma krokama
Vedl jsi mě za ruku a najednou
mi bylo tak úzko tak svíravě
úzko strašidelnou předtuchou
že mě vedeš do deštivýho lesa
tam se ostražitě vypaříš a necháš mě
bezprizorně se loudat v bílejch keckách
podmáčeným mechem

Dávnověký příběhy do kterejch jsi
roboticky vkládal er jen proto žes ho uměl dřív
popraskaly během vteřiny jako řetěz kapslíků

Pak jsi zmizel i ze všech společnejch fotek

bloudění
Výběr básní ze sbírky Nemístnosti (2011)

MicHAeLA KerOušOVÁ

---------------------------------
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bloudění

Spíš
Po vlnách slanýho povlečení

postrkuješ svým dechem plachetnice
Ze stěny vplouvají do peřin a zpátky

Do peřin a zpátky
Pod lustrem se zacyklil muší vír

Spíš a dveře se houpou v průvanu
Ve vaně zatím spadla pěna

V klíně nad hladinou hlídám 
tvoji hlavu a tuším že za každý

mý splněný přání ti naroste 
jeden stříbrnej vlas

Vyhlížím sama na balkóně
kam vítr navál ze soli

jednobarevný mandaly Ty spíš
Mokrý šaty na šňůře zběsile tlučou rukávama

Než se přídí roztříštíme o protější panelák
odněkud z vejšky

se snese monstrózní pelikán
aby mě odnesl tam kde budu

opravdu jen sama sebou
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fotografie
Michal Mareš



39

TexTáž

i Am an island

Oliver ležel na koberci
utkanym z autodráh
Jeho klobouk se ještě otáčel
Voněl po soli a železe
Stála jsem nad ním jako nad jámou
Vypuštěný ruce mi povlávaly u boků
Vesla porcovala můj rozechvělej odraz
a po částech ho posílala po řece
Po obzoru přešel pomalu vážnej kůň
Byli jsme opravdu sami

V břiše mi bylo jako když mě kdysi
vezl v trakaři z kopce kolem skládky
Zakryla jsem si oči a myslela 
na sesuvy ledovců na kutálející
se kmeny stromů na stěhováky
a jejich uzlovitý ruce
když vytahujou na kladce piáno
vysoko proti nebi

On se mezitím zvednul Oprášil
Jak pešek mě několikrát obešel
Ještě chvíli jsem čekala
než jsem otevřela oči
Jeho klobouk se ještě otáčel zatímco on
odcházel se ztuhlými rameny
polem mýho nezobrazovanýho hladu
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Pohroma

Přišla doba rovin
Cikáni trhali šaty z dívek na
pestrý piknikový šátky
a ohnivejma krtinama zakládanejma
v jejich středu vytvářeli
předpotopní ponča
Roviny se rozlejvaly krajinou
Chlapi v dekách sledovali
jak se šířej Šklebili se
a kopali vztekle do hlíny
která nebyla hlínou ale
hroudama tmavýho kakaa
Roviny se šířily do všech stran
jako potopa a jejich rozložitost
a nekonečnost přidávala lidskejm
pohledům neléčitelnou apatii věčnosti
Chlapi ulehali se zaťatejma čelistma
do hlíny která nebyla hlínou 
ale mazlavym kávovym lógrem
Čekalo se na zázrak
Čekalo se pod nebem

Hlídala jsem na posledním kopci
a ráno hořce vztahovala ruce
k čerstvý brázdě po letadle
V řídkym slunci byla obloha
plná roztrhanejch slepic
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O lidech a o jaru
Výběr z let 2007-2012

TOMÁš JirečeK

---------------------------------

Kůži mám suchou
Tvrdou a plnou brázd
To nehty se zarývaly
 Až k epicentru

břitkost

Žilkovým listu bloudím
Když ohmatávám tvary

Významů slov
Která mlčíš

Most

Přes ohořelé mosty
Těžko se překračuje 
Řeka po velké vodě
A druhý břeh je jaksi vzdálenější
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O lidech a o jaru

Je jaro
Krásný jaro

Slunce, květiny i ženy
Všechno vzkvétá

V tomhle krásným jaru
Jsem si natrhal kytici

Narcisů

Jeden narcis vedle druhýho

bez pointy

Otiskl svůj pohled
Do rozvalené krajiny 
Krajina kolem očí se zvrásnila
Naposled potáhl z poslední cigarety

Přání

Přál bych si 
S Tebou probdít noc

A pít víno přímo z láhve
A poslouchat starý desky 

A povídat si – jen tak
A mlčet – taky jen tak

A něco si přát při pádu hvězd
A ty pozůstalý pak počítat



43

TexTáž

radost

I řeka se začala radovat
Když cítila přicházet
Dívku v modré sukni

Věšák na prádlo

Na sušák,
Cos nám koupila do bytu

Kterej nikdy nebudeme mít
Věším vzpomínky 
Jak schnoucí fotky
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Prosincové odpoledne

Prosincové odpolední světlo
Nás provázelo

Když jsme se loudali a povídali si

V cíli cesty jsme zapálili svíčku
Ani nevím proč

Na tomhle místě se to tak dělá

Prosincové odpolední světlo
Pomalu se proměnilo v tmu

Prokletí pana Villona

Prasklo vlákno žárovky 
A tma rozlila se pokojem
Jako prokletí pana Villona
Mě objaly 
Dvě nahé, bílé ruce
  Beznaděje
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v zahradě

si čtu o máji od pana Blatného

slyším klapot mlýnku z kostí

jabloň, pod kterou 
na lavičce sedím
spolu se mnou
oddechla si

mezi druhý a třetí máj
padl lístek květu

pane Blatný

otočím pár listů
a dýchá na mne podzim

sledují mne oči penzistů
…marno mluvit

Hrát na křídlo anděla

ANTONÍN HrDý

---------------------------------
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mlha

po práci
večer

jsem se šel projít

za mostem
za křižovatkou

jsem v mlze 
nepoznal 

zda-li ta zeď u silnice
je zeď hřbitovní

nebo zeď od zahrad

uprostřed
chladného
mléčného

ticha
jsem zbledl a projela mnou

hrůza

skrze mráz jsem nevyloudil
ani kapičku potu

bál jsem se udělat další krok
do bílého neznáma

vedle mne
asi tak pět kroků

si smrt přebrousila kosu
pak jsem si 

hluboko do kapsy
sáhl pro odvahu

odlepil podrážky od asfaltu silnice
a vydal se jí vstříc 
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středa

včera večer to bylo
kdy jsem šel alejí
  zhruba v půli
  blíž k zahradám
vlastně téměř u zahrad
jsem se na chvíli zastavil
snil jsem o domě
o domě s dřevěnými dveřmi
na kterých byla by 
na skobě
pověšena podkova
  ta pro štěstí

za domem byla by zahrada
kde zasadil bych 
tu sazenici borovice
která se mi doma z kelímku na okně
dere k slunci blíž

v tom domě žil bych se svou milou
sedávali bychom u stolu
   nebo u kamen

práce bylo by tam na léta
do doby
než ta borovice byla by staletá

z verandy koukal bych na nebe 
stejně jako včera večer v aleji
kde jsem si položil  
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až budu zase stromem
a datel mi pomůže od bolesti
 budu zase stromem živ skrze zemi, kořeny a listy 
až budu zase stromem
pomohu nést klenbu království nebeského
dám stín poutníku
a lidem tělo na zimu

viděl jsem 
obry
jak v zástupu řetězy spjati
putují slunci vstříc

jak 
vrána nad cestou 
maso v drápech si nesla

a pak Klárka vyprávěla o tom
jak bude v synagoze
hrát na křídlo anděla
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mládí

Bylo to v době
kdy jsem ještě chodil
sedat a kouřit pod jabloň 
se zelenými jablky

snil jsem o ní
o kterékoli
a o hříchu prvotním
věda o snu,
který si chodí pro kluky
aby je odvedl

zbytek píše život sám

teď jsou doby,
kdy chodím na místa 
kde
jsem blíže sobě
bohu
a když se přehoupnu
přes svatou Kateřinu
pohledem objímám 
válce slámy
rozseté po krajině 
pozlacené zralými klasy
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---------------------------------
Vesele barevné hedvábí

MicHAeLA scHwArZOVÁ

Po pás v písku
vklíněná mezi  kovovou střepinu
šifonový šátek
	 	 omleté lahvové sklo
lokám plankton

Všechno se hýbe tak prochladle
Trpělivě vyčkávám příští nutkání se nadechnout
Koroduji

VeSeLe BAReVNé HeDVáBí
mi splývá průdušnicí 

Až poplaveš kolem 
za mnoho úderů času
stačí jen zachytit

Svírám ho v zubech pevně 
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Oba jsme se lekli 
Zazněla čepel o čepel
těsně za hlasem 

My dva spolu nepokvetem 
Nejsme proudy vzduchu 
nad večerní loukou
v nárazech srpna

„Kdo z nás odkud vane?“
SKŘíPeMe O SeBe

Holčičky z vetešnictví
mají hedvábné šatky s volánky
levou botu s utrženou přezkou 

popraskané čelo

Na O ČI Z PAPíRMAŠé si šminkou kreslím zorničky
Trhlinu po trhlině se usmívám
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JAK JÍ ŘÍKAT?

Té v kostřavě
Té v bařinách
Té v tařici 
Té v hlubinách

Té co zní jako kejhání husí
Té co chřestí o štěrkový lom
Té co má dlaně i klepeta račí
Té co se štípe o chalcedon

Té co chřoupe křepelčátka
Té co jedovatě chraptí
Té co starčkem otráví koně
Té co je sladká jak pryskyřník

Té co raší ze zlatého deště
Té co se skrývá ve stařinách
Té co skřípe horce a chtivě
Říkat jí budu Kařina
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i.
Srst slepená na obrysech prsou
V remízcích má liščí oči
Kojí zatoulánky 

Na zádech jim nechává
pokousané jizvy

Vždycky si je pozná
Odkojence

ii.
Polosypká hrabanka
z	bukového listí
Pod prsty hroty mlaskání
a sání 

Lákáš ji měkkou tkání
Polopravdami
Sebestředností

Jak víš
že ji 
tu nepotkáš?
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iii.
Hladí po zdrsnělých patách
Zapichuje do nich kamínky
Její krásná mozaika

Když se setmí
potichu si brousí hroty
Má tě ráda 
Poznáš to podle šrámů

Až všechno vyhnisá
Až ti nárty zledovatí
Až i tebe pokoří svou travou
Omámené výdechy
Kařino, Kařino

Celého tě spolyká
Malí zajíčci v peleších z chlupů 
se letos dožijí léta
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ilustrace
Jarmila Jiravová
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i.
Porodní bába se zhrozila
Rút se rodila hlavou napřed
aby oddálila pohled na kopýtka

„Rút má kozí nohy!“
zaznělo ulicí později
Největší sedmiletý rváč mlčel
protože Rút 
už uměla házet kamenem

ii. 
Nos hlavu pečlivě
když slézáš po kamenech
Chyť se planého tymiánu
přes palčivost
na špičce jazyka

Jak jednou skloníš šíji
klopýtneš
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iii.
Satyrko Rút 
do tvé pleti jako do ovoce
nůž chci zakrojit
Zuby ti spočítám obratle
až k pecce

Rút s kůzlečíma nohama
jsi hořký plod
Mám tvé trny ve rtech zabodané
a ve stehnech

iV. 
„Nic jsem neudělala špatně“
kopýtkem zlámala stébla 
zkřehlá žárem

Zavál ostrý pach kozlečiny 
„A přece odcházíš“

Tenkrát hlavu nesklonila
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co jsem vlastně zač

Jsem takovej 
divnej pavouk.

Mám svý 
mouchy

a můry pijí
moji krev.

Marné čekání

Jedna sklenka nedotknuta
na dně druhé 
usazený nach.

Pravda je dopita.

Zbyl jen hrách
na stěnách...

Zbyly křehké kontury
Výběr básní ze sbírky uzavřená kapitola (2011)

MArTiN VÍDeNsKý

---------------------------------
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Listopadu pád

Olej opadal.
Zbyly křehké kontury
perové kresby.

Podzimní smutky

Tmavými okry
dohořívá podzim.
Co nespálil
letní žár,
první mrazy
pálí.

Sytý nach
v jeřabinách
uždibují ptáci.
A smutně krásné
jsou ty dny,
kdy blankyt v šípcích
vykrvácí

a nádraží osiří.
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Výkřiky zkřehlých jeřabin prorazily mlhu
Rok přepřahává čtyřspřeží
Čas darů  nikdy nesplacených dluhů
Přezrálých letokruhů ledňáček rozčeří

Ve větvích vítr zahnízdil s plískavicemi
Čpavý dým bramborové natě
Hřaduje nad zemí
A sníh umírá v blátě

Sypu svým veršům zpěvným ptákům
Slunečnice a znebedík
Dnes všechno co má peří lítá…
Na bílých záclonách se zmítá
Poslední motýl soumračník

Poslední motýl

ALeNA KOrDÍKOVÁ

---------------------------------



61

TexTáž

Obraz

Krajina otevřela náruč
Pes pase červánky
Slunce otiskuje růž na horizont
Na pupku kopce strnula srna
Motýli soupeří o přízeň samiček
Krajina liduprázdná jak noční vlak
V blind rámu rozpíná se nebe
Vyrostl strom už mimo obraz
Osamělec ztepilý
Tak trochu mé já
Očima prorůstá
A se mnou pokulhává
Znamení mé
vzdušné
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ilustrace
renata Hans
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smrtichtíč

Přijď, smrti! Už tě dlouho čekám.
Proč anděl skonu neslétá?
Na křídlech svých mne odnes někam
co možná nejdál ze světa.

Na rakvi květ mi nepřistane,
chci sirý pohřeb, bez bratří.
A jméno na náhrobku psané
zrak žádný nikdy nespatří.

Mé břicho červi proděraví
a havran oči vyklová!
Mou mrchu hodí v příkop tmavý
kams v bahno za zeď hřbitova.

Halt v životě jen mřít je pěkné,
já jako chmurný netvor žil.
Bůh se mě Soudného dne zřekne,
že mne prý nikdy nestvořil…

bezdno

KAMiL PriNc

---------------------------------
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Homini necesse est mori

Prach hvězdný slzí s bělma luna,
zmar s apathií mají bál,
na harfě praskla slední struna,
neb tesák rzi ji rozhlodal.
Zlý pytlák v houští oko dal,
laň našla smrt, ač chtěla seno.
Co Pán Bůh dal, to Pán Bůh vzal;
buď jméno Boží pochváleno.

Do kurníku teď vnikla kuna,
jenž Golgothou se záhy stal.
Mrak zakryl obzor, mdle se suna
– noc je loď a strach admirál.
Nad mrtvým krajem vítr vál,
věz, život dočasné jest léno.
Co Pán Bůh dal, to Pán Bůh vzal;
buď jméno Boží pochváleno.

Plod mrtvý vyšel matce z lůna,
v tmách dělohy žel darmo zrál.
Ratolest nese zlostná žluna.
Smrt největší je světa král!
Sám Ďábel requiem nám hrál
na varhany – zní jejich pleno!
Co Pán Bůh dal, to Pán Bůh vzal;
buď jméno Boží pochváleno.

Smrt stojí s kosou opodál
a právě šeptá tvoje jméno…
Co Pán Bůh dal, to Pán Bůh vzal;
buď jméno Boží pochváleno!
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ilustrace
renata Hans
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Mrtvozpěv

Když suché listy sněžily,
tak rudé jak krev ze žíly,
kraj byl co přístav bez lodí.

Já zřel jsem ptáka v kaluži,
jak leží mrtvý a růži
mu na rov nikdo nehodí.

Tak nyvý, drobný, nevinný
tlí bez rakve a bez hlíny,
nad hrobem kněz se nesklání.

Jen mrchu červi hlodají –
na prach se změní. Škoda jí…
Sen věčný sní pták ve skráni.

Proč smrt vše pod zem zaryje?
Proč zvoní hrany árie?
Proč hřbitov chřtán má hladový?

To proto, že jsme prokletí!
V hrob spějeme už od dětí!
Svět celý patří Hádovi. 
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Lunozpěv

Ó, perlo lunární, jsi jako labuť bílá,
jež v černých vodách má svůj domov jediný,

kol tvojí alpaky ční hvězdy – lekníny,
skaliska mraků by tě ráda zahubila…

Tys smutku monstrancí, tys relikvií stesku,
tvůj mramor slzí v kraj mdlou fosforovou zář.

Ač eben temnoty svůj rozlil kalamář,
tér tmy tě pohltí jak malou arabesku.

Ó, luno – labuťko, náhrobek dlabu ti,
neb úsvit pěje si tvou píseň labutí
a nápěv kohoutí je tvoje klekání!

Žeh rána paprsku je tvoje slední cesta…
Ne! Nehyň! Dám ti zář! Zapálím všechna města!

– Ať zora jitra tě svým světlem nezraní…
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Modlitba k hvězdě

Ach, hvězdo, která visíš v nebi
jak brož na zlatém řetízku,
svým paprskem mi vyndej hřeby
ze srdce, jež mře ve stisku.

Já Vilémem jsem uvnitř cely
a dveře jsou tu bez kliky.
V mých ranách, jež se nezacelí,
je pytel soli veliký.

Má hvězda padá, hoří krovy,
ráj i peklo mě odmítá.
Je přísný osud k poetovi,
život – toť šelma psovitá…
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bezdno

Bezdno pod mnou číhá,
bezdno pod mnou zeje.

Dolů tlačí tíha
v tmu do beznaděje.

Mířím v říši kletou
za hřbitovní zdiva,

květy tam nevzkvetou,
pták tam nezazpívá.

Strhne se má lyra,
zhasne moje svíce.

Nespasila víra…
Láska? Nikdy více!

Kostry veneriček
budou moje slečny.
Stlačte obě z víček,

čeká mne sen věčný.

K čemu hrobka, urna…
Odvolejte kněze.

Nechať řeka vzpurná
rakev k splavu veze!

K světu jsem se vázal,
teď se odvážu.

Žít jsem nedokázal,
zemřít dokážu!
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ilustrace
Jarmila Jiravová
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charles baudelaire: Květy zla
Překlad (2011)

DAViD Zieris

Nepřítel

Mládí mé tmavému mraku se podobá,
Sem tam jej prosvítil zářivý slunce žár,
Bouře a lijáky, jaká to pohroma,
V zahradě mé zbylo dozrálých plodů pár.

Hle, jak se dotýkám myšlenek podzimu,
Hrábí i lopaty potřeba bylo by,
Na novo obdělat nasáklou zeminu,
Kde voda vymlela díry jak pro hroby.

Kdoví zda květiny nové, co o nich sním,
V půdě tak na krásno vyprané uchytím,
Tajemná živina snad krásu jim dodá?

Trápení! Trápení! Čas život pojí si
A temný Nepřítel, co v srdci nám hlodá,
Krví jak ztrácíme, věří a sílí si!
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Podzimní sonet

Z očí tvých zářících křišťál chce promlouvat:
„Podivný příteli, čím tys mi vyvolen?“
– Hodná buď a už mlč! V srdci jsem podrážděn,
A vyjma bezelstné antické zvíře snad,

Nechci ti pekelná tajemství ukázat,
Chůvu, té ruka mě ke spánku nabádá,
Ni černou legendu, co ohněm napsána.
Vášeň já nesnáším, duchem mě zraňovat!

Něžně se milujme. Amor zas hlídá dál,
Chmurně a lstivě luk osudu napíná.
Znám jeho nástrahy, starý má arzenál:

Zločin, děs, šílenství! – Ach, sedmikrásko mdlá!
Nejsi tím podzimním sluncem, tak jako já,
Tak bílá, tak chladná, ach Margarito má?

ParTonyma (ročník První / číslo TřeTí)

Puklý zvon

Za zimních večerů sladce a hořce zní,
Poslouchán u ohně, co čpí a plápolá,
Vzdálené vzpomínky pomalu odezní
Za zvuku zvonění, když mlhou zavolá,

Šťastný je tento zvon, bujaré hrdlo má,
Bdělý a zvonivý i přes své stáří dál,
Jeho hlas pobožný věrně tu zaznívá,
Jak starý veterán na vartě by tu stál!

Mám duši zlomenou, není jí pomoci,
Zpěvem chce zaplnit chladný vzduch za noci,
Častokrát stává se, že slábne v ní hlas ten,

Jak v poli raněný vydává táhlý sten,
Na břehu jezera krve, kde plno těl,
Umírá bez hnutí, vší silou, jíž se chvěl.
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umrlec

Jak andělé dravých očí
K dveřím tvým se můj krok stočí,
Tiše vklouznu do tvé moci
Společně se stíny noci.

A já dám ti, bruneto má,
Polibky jak chladná luna,
Taktéž hadí pohlazení
Kol otvorů, jež směr mění.

 

Až nadejde bledé ráno,
Najdeš po mě neustláno,
Jen chlad zbude, než s tmou vpluji.

Jako jiní něžně spojí
Život tvůj, i mladost tvoji,
Já tě hrůzou opanuji.

73



74

Partonyma (ročník První / číslo třetí)Partonyma (ročník První / číslo třetí)

Pohřeb

Za nocí tmavých, hlubokých
Předobrý křesťan z milosti
Za hradbou sutin prastarých
Najde vám místo pro kosti.

V hodině, kdy hvězdy bledé
Ztěžklá víčka přivírají,
Pavučiny pavouk přede,
Zmije mladé pokládají.

Celý rok vám v uších zněli,
Hlavou, kterou setnout měli,
Teskně táhlá vytí vlků,

Čarodějnic silně zchřadlých,
Hrátky starců poťachtaných,
Pikle černých mameluků.

Krvavá fontána

Častokrát se mi zdá, že prýští ven krev má,
Za rytmu srdce se fontáně podobá,
Zřetelně slyším, když v přívalech zapění,
Marně si po hmatu hledám své zranění.

Skrz na skrz městem jak polem se prožene,
Celé ho promění v ostrůvky dlážděné,
Uhasí žízně žár každého stvoření
A vůkol utopí přírodu v červeni.

Často jsem zatoužil při pití silných vín
Utišit hrůzy mé, na den mít naději,
Vína žel zraku i sluchu spíš prospějí.

V lásce jsem hledával spánek a klidný stín,
Ona však byla mi fakírskou postelí,
Ze které kruté jen dívky pít uměly.
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Napil se z lahve a vstoupil dírou vyvěrající do ulice jako mytická brána dávno nežijících 
lidí a bohů. Po pár krocích se zastavil 
a přivřel jedno oko, aby rychleji přivyknul přítmí, 
které tam panovalo. Těžký zatuchlý vzduch se filtroval děravým stropem jen po dešti. 
Ze zvyku se dotkl prvního z opěradel a ruku držel ve stejné úrovni, 
zatímco pozvolna kráčel k jevišti. Velká třpytící se kaluž před pódiem
byla jediným místem odrážejícím přírodní 
nezastřené světlo zvenčí. Po čtyřech schodech potažených vybledlým rudým kobercem 
vylezl na jeviště a rozhlédl se.

Rozhlédl se po dávno zašlé slávě vryté do ohořelých stěn, vyrvaných sedaček a poničených sloupů. 
Viděl kdysi monumentální zlatý lustr s upadanými svícny, 
ve kterém hnízdili havrani. Po chvíli vešel do zákulisí plného rozpadlých rekvizit a moly prožraných 
kostýmů. 
V té tmě z nich viděl jen obrysy kopírující lidská torza a velikosti. Vrátil se na pódium, 
sedl si na jednu ze dvou židlí 
u nezvykle tvarovaného stolu a začal nervózně poklepávat prsty, zatímco z vázy na stole 
pozvolna vytékala voda. Najednou ho ozářil reflektor. 
Zůstal sedět dál, jakoby ho ten projev života vůbec nepřekvapil. 

Ozvalo se zakrákání. 

---------------------------------
Napil se z lahve

Jakub MarvaN

TexTáž
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Z levé přední kapsy od kalhot vytáhl nůž. Byl to dar od otce, který kdysi dávno ztratil v lese. Našel jej 
až po třech hodinách usilovného pátrání a neodvratného příchodu noci 
zavěšený za pasem. Značnou chvíli si nůž prohlížel. Rukojeť vytvarovaná 
dle otcova stisku byla pro jeho dětské dlaně i po tolika letech  
nepohodlná. Když vyňal nůž ze sedřeného koženého pouzdra, 
tichem se zablýsklo ostří hlasitěji 
než druhý 

havraní výkřik. 

Odložil jej na mokrý stůl a všiml si, že voda vytékající z vázy začíná být matná a smrdutá. 
Seděl a hleděl před sebe. 
Dírou vešlo několik lidí mířících do hlediště. 
Když se posadili, utišilo je

 třetí zakrákání. 

Váza na stole byla prázdná a on si odkašlal. Vzal nůž, 
naposledy se postavil a bodl si jej do břicha, 
které si rychlým tahem rozpáral. 
Uklonil se a padl na zem. 
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SNAD DAUDeT PSAL, Že NeONeM PRAVÝCH PAŘíŽí MŮŽe BÝT 
JeN ILeGáLNí HORSKé SLUNCe 
Že PŘíZNAKeM SKUTeČNé BOHéMY JSOU JeN 
MOUDRé OVCe POHYBUJíCí Se OBLINY 
STéBLA STVOLŮ PRUDKé ZVONCe ALe
U NáS JSOU TO ZAHRáDKY! 
 
DOUDA JASNĚ ŘíKAL Že NeNAHRADITeLNÝ ODéR  
PNe Se NAD KOSATCe 
A Že MeZI PŘeDSáDKY NeZAPADá MOC 
 ANI NáKUP ČeLáDKY 
 
COŽe? VY NeMáTe BROSKeV ANI ZAHRADU? 
TO JSTe TeDA PĚKNĚ MIMO! TO JSTe POZADU! 
TO JSTe PĚKNá NULA! 
VY NeJSTe OBČAN, VY JSTe ZVĚŘ 
ŘeKNU VáM TO ZNOVA A PĚKNĚ ZVOSTRA 
KONÝVKA! JASMíN! KONIKLeC! 
VYKOUPáNí 

Zahrátky

bÁsNÍK TicHO
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fotografie
Michal Mareš
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Kdo je Kdo?

Kdo je kdo?

Renata Hans (1980) se narodila v Pardubicích, studovala na Univerzitě Hradec Králové obor Textilní 
tvorba a scenografii na Akademii Múzických umění. Absolvovala akademickou stáž v Londýně a vě
novala se kostýmní filmové a divadelní výpravě. Výtvarnictvím a tancem se zabývá od dětství. Vysta
vovala mimojiné v Pardubicích, Hradci Králové, Brně, Praze, a v New Yorku. Působila jako lektor 
tanečního studia PHATA, scénického jazzového tance.

Antonín Hrdý (1983), alchymista snažící se proměnit vzdušný zámek v kámen a naopak. Žije se svou 
milou na vsi, mají psa Ámose a želváka Jásona. V zimě jim omrzají okna tak, že se na nich tvoří květi
ny přes celé tabulky. V pokojových rozích s nimi žijí pavouci a u plotu, ve zlatém dešti, přebývá rodina 
vrabčáků. 

Jarmila Jiravová (1975) vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, v současné době 
žije v Přelouči. Od roku 1998 pořádá výstavy převážně na území Východních Čech.

Tomáš Jireček (1985) v současné době studuje magisterský obor Sociální a charitativní práce na Uni
verzitě Palackého v Olomouci. Pracuje v občanském sdružení Amalthea jako sociální pracovník. Hraje 
improvizační divadlo s Pardubickou skupinou Pa.Le.Ťác.I. Jeho básně byly objeveny Lukášem Vavreč
kou a na těchto stránkách se představují čtenářům. 

Michaela Keroušová (1987) se narodila v Podolské nemocnici. O několik let později začala sbírat 
pivní zátky. Někdy poté také studovala bohemistiku a obor Tvorba písňového textu a scénáře na Kon
zervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka. Některé její texty je možné si poslechnout zhudebněné, některé ne. 
V Nakladatelství Za tratí jí nedávno vyšla sbírka Nemístnosti. Produkovala pár studentských filmů, 
napsala nějaké články. Její život je klasický antihrdinský komix, ve kterém pobíhá městem s filmovou 
páskou přes oči a v kapse jí přitom chrastí antiperle.
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Alena Kordíková (1956) se narodila v Náchodě. Studovala na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. 
Pokračovala v nástavbovém studiu střední pedagogické školy v Lomnici nad Popelkou. Od dětství se 
věnuje malbě, kresbě a grafice. Inspirační zdroje jsou cestování, křesťanství, příroda. Inklinuje k ab
strakci a důležitým prvkem jejich obrazů je světlo. Kromě výtvarného umění se zabývá psaním poezie. 
Je autorkou sbírek Řeka plná žízně, Stínové divadlo a Kotvící příboj. Od roku 1994 je v invalidním 
důchodu. Vystavovala své obrazy na 35 výstavách. Samostatně v České Skalici, Jaroměři, Dobrušce, 
Dvoře Králové, Praze, Pardubicích, Trutnově, Mieroszowě v Polsku, Starých Hradech, Rychnově nad 
Kněžnou, Náchodě, a na mnoha výstavách kolektivních.

Dr. Krejzyber (2008), po dlouholeté spolupráci s básníkem Jiřím Studeným (Lotosové zajetí, Zase 
básně) se sbírkou Myslet jako auto (2011) vydal na samostatnou autorskou dráhu. K vydání je připra
vena jeho nová kniha veršů S lotosem za pasem, uvedené ukázky pocházejí z dalšího plánovaného 
svazku Varných konvic sten. Pro Dr. Krejzybera představuje poezie především osobitě zabarvený mluvní, 
respektive rytmicko imaginační akt. Proto se rozhodl vzdát poctu mistrům postdekadentní poetiky, 
jejichž jazykovou nápaditost a přesnost obdivuje. 

Jarmila Lejčková (1988) se narodila ve Znojmě. Absolventka FF UPCE. Kuřák. Často píše, když prší.

Kateřina Malá (1986) pochází z Nové Paky. Žije v Praze. Zajímá se o kulturní jevy okrajů, nejvíce 
literárních a hudebních. Působí v kapelách Unkilled Worker Machine a Kaljeka. Publikovala v literárně
kulturním časopise Tahy a v TVARu.

Michal Mareš (1965) je královéhradecký fotograf, jinak též živnostník v polygrafické výrobě. Co se 
týká teoretických znalostí, má za sebou Hradecké kurzy fotografie a Hradeckou fotografickou konzer
vatoř včetně nástavbového studia. Z výstav už stihl ukázat své fotky například v síni kina Centrál, 
v galerii U přívozu, Na Hradě nebo v České národní bance. Mezi poslední počiny patří letošní výstava 
na zámku Náchod  foto(G)rafie skupiny pic(T)us.

Jakub Marvan (1989), původem z Hradce Kralové. Píše, protože vnímá.
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Aleš Misař (1984) se narodil v Nymburce, kde žije dodnes. Po studiích a maturitě na Gymnáziu Nym
burk jsem v roce 2003 nastoupil na studia politologie a bohemistiky, avšak přesedlal na germanistiku 
v Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2004 nákladem vlastním vydal svou první knihu 
poezie, další následovaly v roce 2006 a 2009 vždy nákladem vlastním, popřípadě s podporou města 
Nymburka. Básně uveřejnil i v časopisech H_aluze a TVAR. Pro posledně jmenovaný píše recenze na 
básnické knihy. Podílel se na literárním dění v rodném městě a v roce 2004 spoluzaložil tradici pořadu 
autorských čtení Zrcadlení duší, které trvají dodnes. V Praze spolu s herečkou Erikou Deutsch pořádá 
od února 2012 večery šansonu a poezie Opilé koráby, jež za sebou mají tři díly. Jeho hlavním zájmem 
je ovšem nadále vše, co se týká poezie.

Jakub Orel Tomáš (1986), lídr mladoboleslavské psychedelicrockové 3. Kultury, vystupuje též jako 
Král Doubek coby folkový bard; pod tímto pseudonimem vydal samizdatově již 3. CD. Po nedokon
čených studiích filosofie/filmové vědy v Olomouci je nyní v atelieru performance na FaVU v Brně. 
Redaktor občasníku Prázdná Vteřina, kde publikoval i některé básně. Jinak vydal samizdatově sbírky: 
Delirium (2004), Všechny moje Heroiny (2006) a Veget (2011). Žije v Brně.

Jana Orlová (1986), básnířka, performerka a fotografka, podílí se na spolutvorbě občasníku Prázdná 
Vteřina, publikovala v literárněkulturním časopise Tahy, v revue Dno, v novinách Uši a vítr, v Revue 
Protimluv, Revue Mítink, H_aluze a jiných. Byla zařazena do pátého vydání sborníku 7edm. Vystavo
vala ve Wolkerově vile v Praze, v Uherském Hradišti, Brně a v Pardubicích. K vydání připravuje bás
nickou sbírku Čichat oheň.

Kamil Princ (1987) žije v Praze a studuje obor Jazyková a literární kultura na Univerzitě Hradec Krá
lové. Věnuje se komponování hudby, textování, hře na hudební nástroje, zpěvu a hypnóze. Je členem 
Spolku krásného slova Hradec Králové, dramatickolyrického souboru Vějíř Nymburk a literárního 
sdružení Bohemúza. Obdržel několik literárních ocenění. Mezi nimi např. 1. místo v soutěži Literární 
Varnsdorf 2012, 1. místo v literární soutěži Jindřichohradecký Textík 2012 a Zvláštní cenu redakce 
časopisu HOST HVH.



86

Partonyma (ročník První / číslo třetí)

Michaela Schwarzová se narodila v Ostrově u Karlových Varů. Nenosí kalhoty, kanady ani umělé 
nehty; miluje barevné pastelky, fixy, chlupaté ponožky, pruhované podkolenky, kytky, stužky, peříčka 
a dlouhé sukně a bosé nohy. Závislá je na jediném: na příbězích. (Převzato z facebookového profilu.)

Ticho (1973) se narodil ve Slaném coby František Vaněček; používá řadu pseudonymů, kromě Ticho 
je tím nejznámějším František Frances. Vystřídal nespočet zaměstnání, po rekvalifikaci na Masarykově 
dopravní škole pracoval jako signalista na železniční stanici ve Slaném. Dlouhou dobu strávil v cirkusu 
Berousek. V současnosti pracuje jako vrchní. Svou první knihu Růže pro Miladu začal psát již v roce 
1997. Tvorbu však přerušily dramatické životní eskapády. K jejímu publikování došlo nejprve v roce 
2004 na internetovém portálu a o čtyři roky později vychází první squaterský román v české literatuře 
knižně. (Převzato z http://www.czechlit.cz)

Martin Vídenský (1970) se narodil v Ústí nad Orlicí. V současné době žije v Letohradě, kde pracuje 
jako vlakvedoucí osobních vlaků ČD. Ve svém volném čase píše poezii (vydal několik básnických sbírek), 
o víkendech odpovídá na otázky Orlického deníku, létá na padákovém kluzáku a jezdí na kolečkových 
bruslích. Je vedoucím oblasti Orlicko Střediska východočeských spisovatelů.

David Zieris (1970) pochází z Pardubic. Strávil několik let ve Francii. V současné době žije v lesích zaStrávil několik let ve Francii. V současné době žije v lesích za 
Heřmanovým Městcem. Překlad knihy Nicolase Jolyho: Le vin du ciel à la terre – Víno z nebe na zem 
byl vydán v roce 2003. V letech 20102012 přeložil výběr z básní Paula Forta (40 básní) a 13 sonetů ze 
sbírky les Fleurs du Mal (Květy zla) od Charlese Baudelaira.
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