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Erotismus po Bataillovsku

jana orlová

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

„Erotismus je definován nezávislostí erotické slasti 
na reprodukci jakožto cíli“ (Bataille, Erotismus, 
2001, s. 19), pro Georga Batailla je zároveň tem-
nou matérií, násilím a tenzí k smrti. Rozlišuje tři 
druhy erotismu: erotismus těla (tělesná touha), 
srdce (vášeň) a erotismus posvátný, který je záro-
veň všeobjímající. Podle něj jde vždy o to, nahra-
dit pocit izolovanosti jednotlivce pocitem splý-
vání, kontinuity (ibidem, s. 23). Hlavním princi- 
pem erotismu je tedy destrukce ega skrze otevření 
se a transgresi. Bojíme se smrti a toužíme vědět, 
jaká je a co je za ní. Duševní smrt nastává v pře-
vratných okamžicích života, kdy je třeba vybudo-
vat novou osobnost, protože stará se pod tíhou 
okolností rozpadla. Jistě se mnou budete souhlasit, 
že duše není pevný objekt, podobá se spíše vodě 
nebo větru. Může se od těla v krizových situacích 
odloučit, aby se pak vrátila proměněná. Erotis-
mus problematizuje každodennost, komplikuje ji 
a nutí nás klást si otázky. Otázky touhy a morálky, 
jakkoli se může zdát, že žijeme ve svobodné spo-
lečnosti, zcela svobodní jsme pouze v rámci urči-
tých hranic, které si uvědomíme až ve chvíli, kdy 
na ně narazíme. Většinou tvrdě a pichlavě, bouř-
livě jako tonoucí. Zákaz a tabu jako bytosti, které 
neumírají. Jsou výsledkem kopulace vnitřního 
a vnějšího světa. Pokud se rozhodneme svět více 
či méně viditelných sociálních norem negovat, 
prosím. Ale protože jsme domovským kulturním 

prostředím hluboce formováni, ozve se někdo 
mnohem mocnější, než jsou zlé jazyky sousedů: 
náš vlastní vnitřní soudce, jehož produkty jsou vina 
a špatné svědomí. Je ale důležité si uvědomit, že 
zákaz a tabu mají smysl právě ve svém překročení, 
protože když je potlačíme (děláme, že neexistují), 
připravujeme se o značný díl následného potěšení 
a slasti plynoucích z plně vědomého prožívání „hří-
chu“. Úzkost, která prožitek „hříchu“ doprovází, 
není třeba vnímat jako negativní emoci: právě díky 
ní můžeme prožívat tak intenzivní rozkoš. Touha 
po transgresi, porušení zákazu a sebepřesažení 
v duchovním smyslu je jednou z určujících potřeb 
lidské psýchy. Zákaz, pokud je porušen za urči-
tých okolností, nepřestává být zákazem (ibidem, 
s. 81). V archaických společnostech je to například 
smrt krále, po níž nastává období bezuzdnosti, 
násilností a naprostého chaosu, symbolicky obdo-
bí smrti, v němž je dovolené (a dokonce je takové 
chování vnímáno jako potřebné) vše, co je jinak 
regulováno systémem trestů. Podobnou funkci mají 
i karnevaly, masopusty a v přeneseném smyslu 
i divoké nevázané večírky. Všechno jsou to pří-
ležitosti, kdy je profánní svět nahrazen světem 
božského šílenství. V něm můžeme volně vyjádřit 
svou touhu a také ji naplnit. Jsou to důležité regu-
lační mechanismy potlačených „nevhodných“ přá-
ní a erotických fantazií. Podíváme-li se na erotic-
kou literaturu, často popisuje něco „zakázaného“, 
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politicky nekorektního nebo z pohledu běžného 
vnímání nevhodného. Značná část vzrušení a tou-
hy po naplnění pochází z vědomí nedostupnosti 
a zakázaného ovoce, které je o to sladší, je-li k jeho 
dosažení nutno překonat hned několik společen-
kých hranic. Mluvíme-li o erotismu, nelze jen tak 
přejít jeho posvátný charakter. Posvátno ve spoje-
ní se sexualitou nicméně zní našim uším vágně. 
Jaké posvátno? Vnímání světa, ve kterém je tělo 
chrámem a sexualita posvátná, má skutečně velmi 
daleko k židovsko-křesťanskému diskurzu. Není 
však vyloučeno, že kromě dálné Indie (tantrimus 
pravé i levé ruky) a chrámové prostituce starově-
kého Předního východu (včetně dnešního Izraele) 
byla tato praxe kdysi běžná i v našich končinách. 
A kde má toto posvátno kořeny? „Orgii je vlastní 

sexuální třeštění stvrzující posvátný charakter. 
Z orgie pochází archaický aspekt erotismu“ (ibi-
dem, s. 139). Orgie je naprosté uvolnění mezí, 
převrácení hodnot a hranic. Bataille hovoří o Me-
nádách, které v orgiastickém vytržení zaživa poží-
raly své malé děti, později vyměněné za syrové 
maso kůzlat, která předtím kojily. Z toho znova 
vyplývá, že nejpřímější přístup k posvátné a trans-
gresivní sexualitě ve vší její divokosti mají ti, kteří 
holdují večírkům, alkoholu a drogám. Možná by-
chom měli poupravit svůj názor na tuto aktivitu 
a dovolit si znovu zavítat do říše zakázaného. Přes-
tože s postupujícím věkem se proti pravidlům 
méně a méně bouříme, až je začneme sami vytvá-
řet. Transgrese zákona, pro který jsem bojovala? 
Může být něco kouzelněji podvratného? 
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Enfin, pour compléter ton rôle de Marie,  
Et pour męler l‘amour avec la barbarie,  
Volupté noire! des sept Péchés capitaux,  
Bourreau plein de remords, je ferai sept 
Couteaux  
Bien affilés, et comme un jongleur insensible,  
Prenant le plus profond de ton amour pour 
cible,  
Je les planterai tous dans ton Coeur pantelant,  
Dans ton Coeur sanglotant, dans ton Coeur 
ruisselant!

Charles Baudelaire

Stejně jako před více než stoletím nás heretická 
troufalost dekadence nepřestává oslňovat dipty-
chem ošklivosti a extatického vzrušení. Jedni před 
jejím kontrapunktem, kdy spolu Bůh a Ďábel 
popíjejí absinth, odvracují zhnuseně zrak. Druzí 
se pak s ironickým úsměvem noří do tmání jejích 
panoptikálních impresí. Jak zmínil Ondřej Kavalír: 
„Je zcela v logice lidské přirozenosti, že jevy spojené 
se skutečným či domnělým úpadkem v nás probou

zejí pocity fascinace a strachu“.1 Jedním z atributů 
dekadence je zvrácené pojetí milostného citu, jenž 
občas překračuje demarkační čáru mezi morálkou 
a pornografií.

Co se týče dekadence éry fin de siècle, toto 
pozdní dítě romantismu2 odhazuje svou féerickou 
sentimentální naivitu, nahradivši ji Schopenhau-
erovským pesimismem. Ódy vznešených truba-
dúrů vyčpěly a byly nahrazeny makabrózními 
baladami znavených dandyů. Ošklivíc si cukrkan-
dlovost milostné lyriky všech Ronsardů a Petrarců, 
dekadentní poetika roubovaná skepsí naturalismu 
vydala své trpké plody. Básníci jsou poznamenáni 
rozkladným procesem i ve svém nejintimnějším 
cítění.3

Žena pozbyla svou božskou ikonu Dantovy 
Beatrice. Z piedestalu nebeských výšin ji umělci 
coby femme fatale nezřídka přenáší na trůn sa-
motných pekel. Feminním archetypem se mnoh-
dy stává zrádná sukuba prahnoucí po animální 
smyslnosti. Arthur Breisky prohlašoval, že dandy 
nezná lásku k ženě a žena je pouhým stimulantem 
smyslů.4 Charles Baudelaire se zase nechal slyšet, 

láska a perverze v literární 
dekadenci a neodekadenci

kamil princ

1 KAVALÍR, Ondřej. Přitažlivost dekadence. In: Revue Labyrint, č. 27–28, s. 5.
2 WALLÓ, Olga. Přitažlivost dekadence. In: Revue Labyrint, č. 27–28, s. 8.
3 SVOZIL, Bohumil. Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj, s. 13.
4 BREISKY, Arthur. Kvintesence dandysmu. In: MLSOVÁ, Nella. Byli a jsou, s. 115.

---------------------------------
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že žena je prostomyslnou jako zvíře5 a hodí se jen 
k rození dětí či krutostem muže.6 O hlavním hrdi-
novy Huysmansova románu Naruby se dočteme: 
„Jediná vášeň, žena, byla by jej mohla udržeti v tom
to všeobecném opovržení, které jím pronikalo, ale 
i ta byla opotřebována. Okusil tělesných hodů s chutí 
vrtošivého člověka, zachváceného chorobnými chtíči, 
[…] zúčastnil se oněch dlouhých večírků, za nichž 
opilé ženy se rozpínají za desertu a tlukou hlavami 
o stoly; […] potom vydržoval již proslavené nevěst
ky […] Nechť se však pokusil o cokoliv, svírala ho 
nesmírná nuda“.7

Ne vždy se však dekadenti stavěli k literární 
postavě ženy s misogynským gestem, které bylo 
často stejně jen výstřední pózou. Již citovaný Bau-
delaire označil ženu za božstvo básníků8 a ve svých 
Květech zla ji v několika básních oslavuje.9 Nahléd-
neme-li do milostné korespondence jinak věčně 
zachmuřeného Karla Hlaváčka, dočteme se násle-
dující intimní vyznání Marii Balounové: „Ach Má
ničko, Máničko, být u Tebe, u Tebe, klečet před Tebou 
na kolenou […] buď mi, Máničko, Penelopou, buď, 
mám Tě tolik rád“.10 

Dekadenti, navzdory svým cynickým maskám, 
byli k peripetiím lásky nezřídka stejně hypersen-
zitivní jako kdejaký romantik. To pak ústilo v je-
jich hluboké zklamání z nenaplněného citu, na 

které poukazuje Fedor Soldan.11 Ona milostná dezi-
luze mohla po vzoru bajky o lišce a hroznech v bás-
nících probouzet averzi k ženě, jakožto k objektu, 
který zbožňovali, ale nemohli získat. Velkou část 
Karáskovy poezie a prózy (např. Romány tří mágů) 
prostupuje smutek z absence spřízněné duše, kterou 
by miloval.12 To se následně zrcadlí i v jeho umělec-
kém postoji vší tělesností pohrdajícího blasfemika. 

Dalším motivem pro patoerotickou exaltova-
nost dekadence může být i prostá záliba v kontro-
verzi. Jak pravila Olga Walló: „Zánik, zmar, pád, 
sesuv do zející nicoty je fascinujícím tématem, lid
ským evergreenem“.13 Idea dekadence je možná sta-
rá jako lidstvo samo,14 není divu, že v umělcích 
rozžíhá plamen tvůrčího zájmu o vše chorobné, 
zvrácené, nezvyklé a amorální. Ať už byla motivace 
básníků jakákoliv, přistupme nyní k tvorbě jed-
notlivých autorů.

charles Baudelaire (1821-18�7) 

Spolu s Oscarem Wildem je Charles Baudelaire 
řazen mezi nejvýznamnější představitele světové 
dekadence. Je ironií osudu, že sám Baudelaire ve 
své době považoval pojem dekadence za pokrytec-
ký termín, jímž se ohánějí ignorantští kantoři.15 

5 BAUDELAIRE, Charles. Žena a láska. In: SHELLEY, Percy Bisshe; BAUDELAIRE, Charles. Láska, sny a ženy, 
s. 49.

6 Tamtéž, s. 50.
7 HUYSMANS, Jois Karl. Naruby, s. 13.
8 BAUDELAIRE, Charles. Žena a láska. In: SHELLEY, Percy Bisshe; BAUDELAIRE, Charles. Láska, sny a ženy, 

s. 47.
9 Např. básně Jedné kreolské dámě, Rusovlasé žebračce, Ona celá, Jedné kolemjdoucí aj.
10 SVOZIL, Bohumil. Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj, s. 41.
11 SOLDAN, Fedor. Karel Hlaváček, typ české dekadence, s. 17.
12 V Karáskově případě se jednalo o homoerotické tužby, díky čemuž mu byla zkonfiskována i básnická sbírka 

Sodoma.
13 WALLÓ, Olga. Přitažlivost dekadence. In: Revue Labyrint, č. 27–28, s. 8.
14 CALINESCU, Matei. Podoby dekadence. In: Revue Labyrint, č. 27–28, s. 163.
15 GILMAN, Richard. Decadence: The Strange Life of an Epithet, s. 86.
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V jeho Květech zla však nalezneme nepřeberné 
množství básní popisujících milostnou devalvaci, 
marnost intimních citů a triumf zvířecích pudů. 
Básník, chtě odmaskovat chiméru lásky, strhává jí 
škrabošku a ukazuje čtenáři její Medúzinu tvář 
prostou všech pitoreskních líčidel. 

V nejslavnější básni Mršina je mistrně vyobra-
zena prostomyslnost milostné naivity v očistci 
morbidní osudovosti, kdy lyrický subjekt pocho-
pí, že jeho idealizovaná milenka jednou poslouží 
jako krmivo pro mrchožravé larvy. V básních Té, 
která je příliš veselá a Jedné Madoně je žena zase 
cílem sadistických choutek: „abych ti ztrestal jaré 
tělo, / šetřený prs ti rozdrásal / a v žasnoucí klín se 
ti vssál / až by ti maso zkrvavělo“.16 Něžné pohlaví 
je v básních Ty ženo nečistá a Prokleté ženy inter-
pretováno jako femme fatale, která je nástrojem 
vlastní touhy a animální smyslnosti: „Ty, ženo ne
čistá, bys s vesmírem spát chtěla! / Tvou duši bez 
citu jen nuda krutou dělá. / Aby tvůj strašný zub 
v té zvláštní hře byl jist, / on denně někomu to srdce 
musí hrýzt. […] Ty stroji bezduchý, jejž žene krutost 
kletá, / zázračný nástroji, pijáku krve světa! […] 
Ó hanbo vznešená, ó slávo pokálená!“.17 Zhoubnost 
iracionální lásky leptající submisivní rozum je po-
psána v básni Amor a lebka, kde lehkovážný Amor 
usedl na lebku lidstva a pro vlastní potěchu ji mučí. 
Na další podobenství desakralizace milostného citu 
lze narazit v básni Proměny Upírovy – lyrický sub-
jekt až teprve po dokonání milostného aktu s ko-
ketní dívkou prohlédne, jak je navzdory své zpup-
nosti šeredná. 

Jak bylo však konstatováno výše, ne vždy pojí-
má Baudelaire ženu jednoznačně negativně; už 
jen to, jak často se tímto tématem zaobírá, svědčí 
o skutečnosti, že ho ženy musely dosti zajímat. 
Připomeňme ódu Lesbos, kde pateticky opěvuje 
kult lesbické lásky.

Karel Hlaváček (1874-1898)

Co se smyslnosti týče, až do vydání Mstivé kanti
lény pojednával Hlaváček o lásce víceméně impre-
sionisticky a hyper-lyricky. Jak podotknul Bohu-
mil Svozil, milostné básně se odehrávají v kulisách 
„zahrad a záhonů, jež rozkvétají do vznešené krásy, 
na pozadí starých zámeckých parků, vyspělé archi
tektury, vybraných interiérů, jsme svědky pěstěných, 
mimořádně kultivovaných gest“.18 I přesto je vyznění 
jeho milostných veršů elegické, vykreslující lásku 
v šedých valérech znuděnosti, vyvanutosti a ane-
mických mdlob. Všechny tyto snové scenérie jsou 
útočištěm před realitou,19 s níž je básník nespoko-
jen. Svět (fyzis) je považován za nicotný a klamný20 
a básník se s ním odmítá ztotožnit. Zavrhnuv čas 
a prostor reálně žitého,21 uchyluje se do exilu své-
ho podivínského snění22 (antifyzis). Paradoxem je, 
že ani smyšlená poetická dimenze není eldorádem; 
naopak si s sebou ze světa skutečnosti přináší veš-
kerou bázeň, stísněnost, mdlobnou závrať, pocity 
marnosti milostné touhy a bolestné životní pod-
lehlosti.23 Hlaváček je, stejně jako jiní dekadenti, 
silně zaměřen na své nitro.24 Lze se domnívat, že 

16 BAUDELAIRE, Charles. Květy zla, s. 93. 
17 Tamtéž, s. 64.
18 SVOZIL, Bohumil. Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj, s. 13.
19 Tamtéž, s. 14.
20 VLAŠÍN, Štěpán, et al. Slovník literárních směrů a skupin, s. 49.
21 Tamtéž.
22 SOLDAN, Fedor. Karel Hlaváček, typ české dekadence, s. 14.
23 SVOZIL, Bohumil. Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj, s. 14.
24 SOLDAN, Fedor. Karel Hlaváček, typ české dekadence, s. 36.
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jeho básnický svět reflektuje trudomyslné rozpo-
ložení autorovy psýché.

V souladu s výše řečeným, báseň Za noci břez
nové popisuje vyčerpaný a mdlý vztah s milen-
kou. Je zajímavé porovnat stesk lyrického subjek-
tu nad tím, že milá už v minulosti patřila i jiným 
mužům, se stejným povzdechem v Hlaváčkově 
milostné korespondenci s Marií Balounovou.25 
V totožném duchu se nese milostně ironická báseň 
Sonet, popisující planou lásku znuděné markýzy. 
Podobnost s Lermontovým Démonem evokuje bá-
seň v próze Upír. Bledý cynický vampýr, po němž 
v měsíčných nocích touží tiché a stonavé dívky, se 
živí vitální silou zchřadlých panen. Povšimněme 
si, že zatímco Baudelaire ve svých Květech zla do 
role vampýra postavil arogantní femme fatale, 
Hlaváček o ženách pojednává v pasivních kono-
tacích.

S další sbírkou Mstivá kantiléna dochází v au-
torově poetice k významnému přerodu. Lyrický 
subjekt už není jen zadumaný morous lahodící si 
ve spleenu. Ústřední postavou se stal vzpurný 
barbar, který si se svou Manon nebere servítky: 
„Oh, moje Manon! To juž není nesmělý Váš abbé, / 
jenž k sličné Manon chodil, stonavé a nudou slabé 
[…] Oh, moje Manon! Zvykejte! Dnes hlas mám 
příliš tvrdý / a jako Geuz jen na svůj hlad si mohu 
býti hrdý“.26 Ženy již nejsou vyličovány jako atro-
fické dvorní dámy, nýbrž se dlouhou bázní staly 
neplodné.27 

V předmluvě k cyklu kreseb Prostibolo duše 
vytvořeném pro stejnojmennou sbírku Arnošta 
Procházky (mj. kolegy z Moderní revue) hraje 
Hlaváček ve věcech erotična na temnější strunu: 

„Sexuelná realita zklamala. Duše s čistotou a pa
nenstvím biblické nevěsty přitom zprostituovala. Vše 
čisté ztřísněno, vše posvátné popliváno. A to všecko 
za několik jen okamžiků pochybné rozkoše“.28 Obraz 
Vyhnanec například ozdobí ženským genitálem na 
místě úst a v obraze Poprava duše má postava prsty 
nahrazené pyji.29 Jak vidno, ani výstřednější vý-
jevy mu tedy nebyly zcela cizí.

Arnošt Procházka (1869-1925)

Ve své době byl zmíněný Arnošt Procházka beze-
sporu jedním z největších odborníků na literární 
dekadenci u nás. Proto bych rád podtrhl význam-
nost jeho básnické sbírky Prostibolo duše. Jak už 
napovídá nevěstinec v názvu, jedná se o troufalou 
a místy až perverzní knihu. Kontroverze však v žád-
ném případě nebyla u erudovaného Procházky 
prvoplánová. Dá se říci, že se pokoušel obnažit 
lidskou sexualitu až na dřeň, za účelem poukázá-
ní na její pomíjivou rozkoš a místy až obludnou 
naturalističnost.

Hned v prvním sonetu Vyhnanec je scéna, v níž 
černý mnich obcuje se sabatem smilných ženštin, 
což jej naplní hnusem. Následující báseň Konec 
pohádky pro změnu vyobrazuje čarodějnice tan-
čící oplzlé tance a barbary prznící světice, kdy tě-
lesnost masa vítězí nad mystičností duše. Stejně 
tak báseň Poprava duše vyličuje blasfemické bak-
chanálie ve jménu Ďábla: „černá mše slaví své orgie 
na ztupených symbolech Boha, / svatební lože cud
ných nevěst kal hanobí, / oltáře lesbické lásky halí 
se v oblaky kadidla, / spasmodické křeče zmítají 

25 SVOZIL, Bohumil. Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj, s. 46.
26 HLAVÁČEK, Karel. Mstivá kantiléna, s. 5–6.
27 Tamtéž, s. 9.
28 SOLDAN, Fedor. Karel Hlaváček, typ české dekadence, s. 87.
29 Tamtéž, s. 88.
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obnaženými údy nestoudných žen. / a stále divě 
zní, v skřípotu zubů, / ó Pane náš a Spáso naše, / 
Satane vševládný, / Vítězi nad Bohem, / Satane 
nádherný!“.30 Desakralizace křesťanských symbo-
lů nás neopustí ani v básni Harakiri, v níž znesvě-
cený chrám poslouží pro orgie Venuše Vulgivagy 
– patronky nevěstek. Na začátku této básně je 
ovšem situace, kdy lyrický subjekt nostalgicky 
vzpomíná na milenku, kterou ztratil: „Jest doko
náno! / Ty’s odešla / v tu dáli studenou, / kde v kal
ných mlhách obzoru / mrou vzpomínky / jak přísvit 
vlahé záře, / když slunce zašlo v západ. / Tak tiše 
mrou…”. 31 Je otázkou, zda Procházkův eroticky 
rezignovaný postoj v Prostibolu duše nemá alespoň 
částečně kořeny v básníkově nešťastném vztahu 
s chorvatskou prostitutkou, který na začátku 90. let 
19. století prožíval.32

Jiří Karásek ze Lvovic 
(1871-1951)

Jiří Karásek měl s Arnoštem Procházkou společné 
nejen založení Moderní revue a lásku ke sběratel-
ství uměleckých předmětů, ale i vřelý vztah k de-
kadenci. Karásek byl svým způsobem rozporuplná 
osobnost, jeho dandyovské pózy a nařčení z ho-
mosexuality (v té době nelegální) z něj činily čes-
kého Oscara Wilda. V následujících řádcích se 
seznámíme s jeho básnickou sbírkou Sodoma, jež 
byla cenzurou zakázána a následně zabavena.33

Už v předmluvě autor podotýká, že tato kniha 
nemá nic společného s erotickou lyrikou, nýbrž 

vyjadřuje smutek pohlaví, jeho marnost a tragiku.34 
Hned v první básni Jsem dítě Sodomy se lyrický 
subjekt zpovídá ze sympatií k hříchu, vášni a orgi-
ím temných kultů. Další báseň Sodoma líčí obraz 
světa v ponurých naturalistických barvách: „Vyžilá 
raça, jež s nechutí v horkých ložích se válí. / Vyssáté 
údy, jichž zhnusená nahost přestala vábit. / ‚K orgiím! 
K výkřikům! Zítra ať oheň střechy nám spálí! / Hý
řit chcem’, zplanout a výskat! Obnaž se, nevěstko!‘“.35 
V tomto sugestivním sonetu, odehrávajícím se v de-
generovaném, morem čpícím světě, nařkne básník 
Boha, že stvořil lidstvo nadarmo. Jiný sonet Puber
ta popisuje hnus dospívání. Hrdina básně by se rád 
ukájel v bizardní souloži v chumlu nahých těl, ač 
si uvědomuje, že ho smilstvo jen marně vyčerpává. 
V Hymně Priapovi se zase naskýtá pohled na vy-
čerpaného Bakcha nad sklenkou silné kořalky. 
Stejně jako např. u Hlaváčka se setkáváme s výjevy 
milostné vyčpělosti a demise citu. V té samé básni 
je pateticky a provokativně oslavován mužský falus. 
Stejně tak alexandrín Confiteor skýtá vyznání o pře-
vaze cynismu nad citem: „Já pěsti zatínal a citli
vost svou rval, / Své marné pohlaví a vše jsem zpro
klínal“.36 Sonet Samota opakuje básníkovo přání 
účasti na divokých živočišných orgiích, ačkoliv ho 
i přes horoucí vášeň mrazí marná nahota. Vskutku 
brilantně je zde znázorněna dvojsečnost smysl-
nosti s úzkou dělicí čárou mezi krásným a odpudi-
vým. Neméně zdařilý je aforistický obrat v sonetu 
Vyhaslé ohně, označující lásku za paprsek světla 
odražený blátem. V básni Deflorace duše lyrický 
mluvčí podotýká, že prošel všechny nevěstince 
rozkoše. Na závěr si odcitujme část alexandrínu 

30 PROCHÁZKA, Arnošt. Prostibolo duše, s. 20.
31 Tamtéž, s. 22.
32 Arnošt Procházka. [online]. Dostupné z: http://cs.metapedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Proch%C3%A1zka 
33 Připomeňme, že též Baudelaire musel za své Květy zla z mravnostních důvodů zaplatit pokutu.
34 KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Sodoma, s. 5.
35 Tamtéž, s. 15.
36 Tamtéž, s. 37.
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Konec kurtizán: „Mor zuří žárem měst, orgie výská 
mnohá. / V processí nahých těl ironisujete Boha. // 
Korouhve pestří se, a ruce v ňadra bijí. / Dle taktu 
tančíte oplzlou litanii“.37 Nelze si nevšimnout, že 
se básník ve svých dílech často stylizuje do jaké-
hosi soudce světa, opovrhujícího jeho chlípností; 
míti tu moc, svrhl by hnilobnou civilizaci do pro-
pasti Tartaru. Jindy se ovšem ocitá na opačné stra-
ně barikády a sám opěvuje výstřední rozkoše.

Luděk Marks (*1962)

Nyní opustíme přelom 19. století a přistoupíme 
k autorům dneška. Současná neodekadence se 
pochopitelně s dekadencí konce století v jistých bo-
dech rozchází: je ironičtější (často se objevuje per-
zifláž), morbidnější a opovážlivější. Jak píše Miro-
slav Zelinský: „Výrazová troufalost autorů našeho 
věku je […] nesrovnatelně vyšší než u jejich před
chůdců“.38 Naopak se ztrácí patetičnost a lyrická 
imprese. Více k tomuto tématu se v případě zájmu 
můžete dozvědět v třetím čísle loňské Partonymy. 
Nebudeme tedy zabíhat do hlubších podrobností.

Luděk Marks je svým způsobem ústřední po-
stavou české neodekadence. Byl to zejména on, 
kdo exhumoval archaické poetické formy jako ron-
del, rondó, rispet, gazel, alexandrín a ověnčil je 
horrorovými atributy dekadence a gotického ro-
mánu. Jeho tvorba sice osciluje i mezi romantismem 
a undergroundovou poetikou,39 nicméně je škoda, 
že se o něm vzdor jeho kvalitám příliš nehovoří 
a snad ani neví. 

V úvodní poemě Sklenobýl se dočteme, že by 
lyrický subjekt všechny milované ženy nejraději 
vedle sebe oběsil. O mnoho více útlocitu neproje-
vuje ani v básni Světlu vstříc: „Někdy jsem mystik / 
někdy chci mít styk / miláčku // Párkrát tě »vobjet« 
/ a vztah je opět / na sračku“40 nebo v básni D. P.: 
„rum vodka zvracení soulož a hotovo“.41 Báseň Sonet 
o lásce kočičí vyličuje masturbaci při sledování 
mrouskajících se koček. Jedná se o podivuhodné 
spojení klasické formy sonetu, poetických obratů 
(„se samečkem ve vleku pak pěly svítáníčka“42) 
a explicitně úchylného námětu. Další šokující sku-
tečnosti se odehrávají v básni Po návratu z narkózy, 
kdy básníkovu milou ve snu zprzní mniši, načež 
milenka potratí. Nemůžeme opomenout cyklus 
Delirium tristitiae a milostné avantýry s šedesátile-
tými stařenami romského původu. Čtyřverší Akros
tich pojednává o katastrofických dopadech HIV 
na pokleslé lidstvo: „Ani zabíjet se více nemusí / 
Idiotsky tupé plémě / Dnes kdy výkaly ho vlastní 
udusí / Sedí v loužičce jak štěně“.43 Pohlavní nemoc 
přenesená při nevázaném sexuálním konání nako-
nec chlípníky zhubí – tento trest ze strany vyšší 
moci lze srovnat s paralelou Karáska ze Lvovic.

Stejně jako je tomu např. u Baudelaira, též 
Marks má ve vztahu k ženě i světlé chvilky. V bás-
ni Rondel pro Pavlu dává básník poslední šanci 
ztroskotanému vztahu se svou dívkou. Na rozdíl 
od Hlaváčka, kde bývá milostné vyhasnutí defini-
tivní, zde ještě cítíme jiskru naděje. V sonetu Před 
spánkem se k ideální ženě dokonce modlí – mů-
žeme se domnívat, že jde o Pannu Marii. Ani bá-
seň Věř! věnovaná jakési Veronice nezobrazuje ženu 

37 KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Sodoma, s. 61.
38 ZELINSKÝ, Miroslav. Neodekadence v současné české poezii. In: RMEN, 1996, č. 3, s. 91.
39 SMOLKA, Zdeněk. Neodekadence?, s. 7.
40 MARKS, Luděk. Stín svícnu, s. 55.
41 Tamtéž, s. 79.
42 Tamtéž, s. 60.
43 Tamtéž, s. 65.
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v negativním světle. Naopak zde můžeme najít 
dozvuky stesku po nevyplněných milostných přá-
ních. Báseň Vteřiny s sebou přináší notnou dávku 
ambivalence, kdy lyrický subjekt křičí na svou pří-
telkyni: „Chcípni chcípni miluji tě“.44 Dalo by se 
předpokládat, že jde o ženu, po které hrdina bás-
ně marně toužil, a jelikož mu přinesla jen zkla-
mání, tak si ji zošklivil. I jinde nalézáme u Markse 
hru protikladů: „Kde se to líbáte úzkostně sevřeni / 
má sestro vodo a můj bratře plameni“45 či „Co mou 
žízeň zažene // VÍNO OHNĚM CHLAZENÉ!“46. 
Perverzní expresivitu autora lze považovat za vý-
střední projev jeho romantické duše, která dokáže 
stejně horoucně milovat jako nenávidět. Zvěstuje 
nám fatalistické vyznění: Buď mě miluj, nebo 
chcípni!

j. H. krchovský (*1960)

Jiří Krchovský je bezesporu jedním z nejznáměj-
ších, nejčtenějších, a tudíž i nejdůležitějších bás-
níků u nás. Právě on se se svou rozsáhlou a velmi 
dobře čtivou tvorbou zasloužil o to, že se o neo-
dekadenci začalo mluvit v širším měřítku a bez 
negativních konotací, kterými byli ocejchováni 
např. Taťjána Lehenová (báseň Malá noční můra), 
Ivan Kolenič (Pôvabné hry aristokracie), Norbert 

Holub (Suché sochy stínů) a Petr Motýl (Šílený Frid
rich).47 Je pravda, že jeho tvorba občas zabíhá do 
poetiky gellnerovského typu a spíše než na roz-
sáhlé poemy a sonetové věnce Marksova ražení 
narazíme na kratší útvary o jedné až dvou stro-
fách. To však nic nemění na faktu, že nebýt Krchov-
ského, tak by neodekadence nejspíš vůbec neexis-
tovala. A jak se autor staví k milostným tématům?

Ve shodě s Marksem by rád svlékal z kůže mi-
lované ženy a muže,48 což je vlastně vcelku pozo-
ruhodný námět. Lyrický subjekt se snaží zničit to, 
co miluje. Je však pravda, že u Krchovského musí-
me počítat s větší dávkou nadsázky. Další známky 
ambivalence nalezneme ve verších: „Svým ‚Nech 
mě být!‘ tě vlastně volám / vždyť dělám všechno 
naopak“.49 V jiné básni zase nejprve oslovuje mi-
lenku „je t‘aime“ a vzápětí „Táhni, ty pizdo“.50 Jak 
mínil Baudelaire, žena vrhá do našich snů buď 
největší světlo anebo největší stín.51 Může být zdro-
jem nejvyššího štěstí či naopak nejhlubšího smutku. 
Soudě mj. dle elegického tónu sbírky Nad jedním 
světem, autor snad do některých veršů promítá 
svůj milostný spleen. V rozhovoru pro Sedmičku 
se básník vyznal, že básněmi zahání vnitřní bolesti 
a píše hlavně o svých osobních stavech,52 což pod-
poruje naši domněnku. Ve verších se jednou nechá 
slyšet: „Lásku už nikdy víc! Tu fata morgánu“,53 
jindy zase „[…] Láska není / nic pro nás, slabší 

44 MARKS, Luděk. Stín svícnu, s. 58.
45 Tamtéž, s. 39.
46 Tamtéž, s. 81.
47 CHLUMSKÁ, Lucie. LitENky : Literární novinky / Revue pro kulturu a publicistiku [online]. Dostupné z: 

http://www.litenky.cz/clanek.php/id-2857 
48 KRCHOVSKÝ, Jiří Hásek. Básně sebrané, s. 50.
49 Tamtéž, s. 69.
50 Tamtéž, s. 364.
51 BAUDELAIRE, Charles. Žena a láska. In: SHELLEY, Percy Bisshe; BAUDELAIRE, Charles. Láska, sny a ženy, 

s. 48.
52 J. H. Krchovský: miluje dům v Brně. Brno však nenávidí. Sedmička [online]. Dostupné z: http://www.nakla-

datelstvi.hostbrno.cz/cs/ohlasy/j-h-krchovsky/j-h-krchovsky-miluje-dum-v-brne-brno-vsak-nenavidi
53 BAUDELAIRE, Charles. Žena a láska. In: SHELLEY, Percy Bisshe; BAUDELAIRE, Ch. Láska, sny a ženy, s. 350.
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povahy…“54 nebo „Vždyť k pořádnému utrpení / je 
třeba trochu sladkých scén!“.55 Hrdina básní tedy není 
žádný Romeo čichající k poupatům – naopak se 
jedná o rezignovaného ironika.

Krchovský ovšem disponuje i daleko těžším 
sarkastickým kalibrem. V jedné z básní napíše své 
milé vzkaz na ztopořený úd.56 Jinde pro změnu 
láká děvčátka na nemravnosti s punčochou na 
hlavě.57 Nezdráhá se ani zprznit anděla58 či pro-
vést koitus v kostele.59 Dokonce přichází s aforis-
mem, že „svět se točí kolem pyje / a místo slunce 
kunda září“.60 Za jedinou ideální partnerku po-
važuje svého klona s ženským pohlavím.61 Ve své 
prozatím poslední sbírce Dvojité dno podmiňuje 
své štěstí pouze pivem a bordelem.62 Ze stejné kni-
hy je i následující nezvalovská perzifláž:

Sbohem a obojek, líbá tvůj kastrát
měl jsem tě příliš rád… Sbohem a nasrat!
tak se měj, lásko má, navěky zatím…
teď už se nemusím bát, že tě ztratím

Sbohem a náhubek, když tedy košem
poprvé v životě… Sbohem, je po všem
moc jsem tě miloval! Právě až příliš
že samou láskou nic… Tak si ji vyliž!63

Zmíněná báseň obsahuje všechno, co mají 
Krchovského verše mít: ironii, provokaci, úspor-
nost výrazu, pravidelný rytmus a originální rýmy. 
Na rozdíl od řady jiných básní, kdy je dívka pasiv-
ně zneužívaná sadistickým vypravěčem, v tomto 
osmiverší se jedná o ženu dominantní a pro bás-
níka nebezpečnou. Krchovského poetiku tedy pro-
stupují dva dívčí stereotypy: zneuctěná pasivní oběť 
a sebevědomá femme fatale, která básníka opustila 
či jinak citově ranila. Viz další úryvek: „Chybíš mi… 
Ano, ty / dům plný prázdnoty / plný mých povzde
chů / od sklepa po střechu // Dům plný neklidu / 
z něhož už nevyjdu / až napřed nohama / a se mnou 
touha má“.64 Lze konstatovat, že máme co dočině-
ní s poetikou patologické lásky. Tyto dva vzorce 
ženské role ublížená x ubližující se prolínají poeti-
kami i ostatních neodekadentů.

Jiří Feryna (*1994)

Tento příslušník mladé básnické generace před-
stavuje jakéhosi Arthura Rimbauda české neode-
kadence. Svou inklinací k daktylu a gellnerovskému 
přesahu se textově podobá Krchovskému, nic-
méně jeho rozsáhlejší básnické útvary a romantické 
stylizace nás upomenou zase na Luďka Markse. 

54 BAUDELAIRE, Charles. Žena a láska. In: SHELLEY, Percy Bisshe; BAUDELAIRE, Ch. Láska, sny a ženy, s. 368.
55 Tamtéž, s. 211.
56 Tamtéž, s. 76.
57 Tamtéž, s. 90.
58 Tamtéž, s. 242.
59 Tamtéž, s. 84.
60 Tamtéž, s. 225.
61 Tamtéž, s. 223.
62 KRCHOVSKÝ, Jiří Hásek. Dvojité dno, s. 44.
63 Tamtéž, s. 20.
64 Tamtéž, s. 26.
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Na rozdíl od výše zmíněných dvou však nebyl čle-
nem undergroundu (věkově ani nemohl být), takže 
u něj nenarazíme na typické vulgarismy, což poe-
tice navrací něco z bývalé dekadentní grácie. 
Můžeme u něho rovněž nalézt časté aluze na pro-
kleté básníky 19. století. Feryna se ve svých tex-
tech na dekadenci víceméně otevřeně odvolává. 
(U Markse se setkáme pouze s odkazem na Irmu 
Geisslovou65 a Krchovský příslušnost k jakékoliv 
poetické škole kategoricky odmítá.) Fikční světy 
plné morbidních rekvizit jsou někde na pomezí 
gotické romantiky a Kabinetu doktora Caligariho. 
Přistupme nyní k jednotlivým dílům.

Začneme básní Femme fatale krčí se u kláves piá
na publikovanou v nedávno vydaném Almanachu 
neodekadence. Už z názvu je zřejmé, že je ženský 
element vyobrazen v duchu zrádné Lilith, které, 
dle slov básníka, jde jen výlučně o úd. Zaujme nás 
fakt, že je zde překročen stereotyp antagonických 
dvojic mrcha x zhrzený milovník a panenská oběť 
x sadistický barbar. Lyrický subjekt této básně se 
ukájí pliváním do tváře své zlovolné milenky, což 
nám utváří zajímavý pár mrcha x sadistický barbar. 
Vcelku příjemné osvěžení zajeté šablony.

Další Ferynovu femme fatale objevíme v básni 
Alejí desek – mramorové kmeny, kde je něžné po-
hlaví zastoupeno odpudivou prostitutkou: „Stromy 
se klaní… Poloshnilý couře… / Alej má svoji novou 
miss. // Jsem Baudelaire dnešní převrácený doby / 
a coura moje malá femme / fatale… a odpovědí jsou 
vždy hroby… / a otázkou jsem vždy já sám…“.66 
Všimněme si, že téměř u každého dekadentního 
a neodekadentního básníka se setkáme s natura-

listickým symbolem nevěstky. Neodekadence si vů-
bec libuje v extrémech a protikladech – viz zmí-
něný kontrast světice x kurtizána. V básni Blaženě 
na ženě se aristokratický dandy oddává sexuálním 
hrátkám s naivní děvenkou, zatímco se ostatní lid-
stvo po vzoru Komenského Labyrintu světa lopotí 
v nesmyslnostech: „Vytáhly voje, bodáky broušené 
/ v kolbišti blyští se, lesknou se ostří / – tabuli slav
nostní supům jdou prostřít… / a jen já blaženě ležím 
si na ženě“.67 V jiné básni zase podotýká, že jeho 
cit visí oběšen na půdě na gumě od trenek.68 Stejně 
jako u mnohých dalších dekadentů zde lyrický 
subjekt vraždí svůj cit, aby se stal cynickým stoi-
kem. Nicméně i u tohoto autora se např. v Alma
nachu neodekadence setkáme se steskem po ne-
uskutečněném milostném vztahu: „Že bez ní nejde 
to… Že všechno marný je…“69 anebo „Já… Já to chá
pu. Nepůjde to. / Nikdy by nešlo. My? Pche… Ne…“.70 
Ve Ferynově případě tedy můžeme rovněž kon-
statovat vnitřní rozpolcenost. Každopádně bude 
napínavé sledovat, kam se česká neodekadence 
s nástupem mladé generace vyvine.

Summa summarum, seznámili jsme se s poje-
tím lásky a erotiky u vybraných básníků dekaden-
ce a neodekadence. Reprezentativní vzorek ana-
lyzovaných autorů mohl být pochopitelně širší. 
Zároveň by bylo přínosné pojednat také o (neo)-
dekadentní próze. To však přenechejme jiným. 
Nezbývá než doufat, že vzdor nejednotnosti sou-
časné postmoderní literatury se naskytnou i další 
umělecké směry, které budou inspirovat tvořivost 
autorů a oživí naše literární luhy a háje.

65 MARKS, Luděk. Stín svícnu, s. 44.
66 FERYNA, Jiří. In: PRINC, Kamil. Almanach neodekadence, s. 12.
67 FERYNA, Jiří. SVĚT mladé literatury: Jiří Feryna. In: Světlik: svět libereckých knihoven, č. 4/2012, s. 38.
68 Tamtéž, s. 40.
69 FERYNA, Jiří. In: PRINC, Kamil. Almanach neodekadence, s. 9.
70 Tamtéž, s. 11.



1�

Partonyma (ročník druhý / číslo Páté)

„Ty největší obscénnosti jsem psal tady (na Sázavě 
pozn. aut.), v době, kdy jsme byli zcela obklíčeni 
policií – a v podstatě to pro mne byla úžasná 
zábava. To jsem psal snad nejradši, i když to pro 
nás bylo takové nejblbější období.“1

i. Zvrhlost

O Katyni se často mluví jako o vrcholu Kohouto-
vy románové tvorby. Stále však je tato výjimečná 
kniha více oceňována v zahraničí než na domácí 
půdě. Kromě mechanismů moci, trestu smrti a jeho 
„kultuře“, nám román nabízí obšírné zobrazení 
erotiky. Svou letorou navazuje na transgresi liber-
tinského románu, pracuje s dimenzí naivní nevin-
nosti (postava Lízinky Tachecí), ironií, absurditou, 
tematickou pokleslostí v kontrastu s řemeslnou 
přesností i autorovou připraveností a podrobném 
seznámení se s látkou. Zobrazovaná smyslnost má 
v románu nezanedbatelný význam. Ostatně, ať už 
je erotika námětem vyprávění nebo jeho pouhým 
kontrapunktem, čtenář ji od textu víceméně oče-
kává. Dá-li autor postavám a příběhu možnost, 

aby se plně vyvinuly – včetně sexuality – tak jako to 
udělal Pavel Kohout v Katyni, docílí jeho mimese 
pozoruhodné pravdivostní hodnoty a přiblíží se 
reálnému světu, ve kterém erotika hraje zásadní 
roli. Uměním sugesce, imaginace, propůjčováním 
hlasu sexuálním menšinám či nenápadným vo-
yeurstvím Kohout proniká k samému jádru lidské 
pudovosti. Věcným slohem, jako by se mluvilo 
o všedních a konvenčních záležitostech, „balan
cuje na samé hranici pokleslých literárních žánrů, 
na dosah pornografické konkrétnosti či šokujícího 
perverzního sadismu, vykreslením událostí však navíc 
vědomě usiluje o otevření a spojité nazírání nejzá
važnějších etických problémů.“2 Katyně je kniha, 
ve které naprosto explicitně můžeme vnímat prak-
tiky totalitní moci a de facto se stáváme očitými 
svědky, jak tato politická zlovůle současně působí 
s erotickými událostmi. Lubomír Doležel se do-
mnívá, že „zdánlivě paradoxní koexistence tota
litní politiky a libertinské erotiky je způsobena jejich 
podstatnou shodou – analogickým užitím, či spíše 
zneužitím moci.“3 Erotické výjevy, jež nám Kohout 
představuje, jsou opravdu přítomny v místech 

od zvrhlosti ke grotesce aneb 
Erotismus v Katyni Pavla 
kohouta

lukáš Bína

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

1 Ze soukromého rozhovoru s Pavlem Kohoutem v Sázavě, 22. srpna 2010.
2 Slovník české literatury, heslo: Kohout, Pavel: Katyně, 9. února 2013. URL: http://www.slovnikceskeliteratu-

ry.cz/showContent.jsp?docId=1468
3 DOLEŽEL, L. Studie z české literatury a poetiky. Praha 2008, s. 109.
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a situacích, kde je moc zneužívána přímo ukáz-
kově – na popravištích a při exekucích odsouzen-
ců. Vzpomeňme na docenta Šimsu, chtíčem po-
sedlého pedagoga, jehož touha po hlavní hrdince, 
mladé žačce Tachecí, přerostla snesitelné míry, 
a proto ji lstí přiměl k návštěvě jeho odlehlé chaty, 
kde měl v plánu studentku připravit o panenství. 
Nebýt zásadního problému, který je v knize pre-
zentován jako banální příhoda „zvaná odborně 
impotentia coeundi psychica relativa et ex praema
tura ejaculatione, krátká nemohoucnost s předčas
nými výlevy, v důsledku mimořádného citového 
nárazu“4, by se mu to i povedlo. Stranou ponech-
me šílenství, které se Šimsy zmocnilo, když si svou 
indispozici uvědomil, a zaměřme se na způsob, 
kterým se tuto ponižující situaci snažil vyřešit: 
„A tehdy, když se k ní marně snažil přistavit u věší
cího stolu, zatímco už spala – bylo to pokořující a vy
hrkly mu slzy při pohledu na úplnou ochablost těla, 
která tak kontrastovala s totální mobilizací citů – si 
vzpomněl na dávnou diskusi Doktora s Vlkem o sou
vztažnosti mezi úkonem a sexem“5.

Čtenář je zaveden „na plac“, kde vězeň vyčkává 
na hodinu své exekuce. Šimsa připravil trestance 
k oběšení, nikoli rychlému, jak se vždy vyžadovalo, 
ale zdlouhavému, aby co nejdéle trpěl a popravčí 
měl silnější zážitek z jeho bolesti. „Přimknut k nahé 
Lízince od kotníků až k čelu, visel na něm nahý 
Šimsa očima a cítil s radostí, jak tlak v jeho klíně 
sílí.“6 

Je tedy jasné, že utrpení vyvolalo u docenta 
Šimsy kýžený výsledek. Obdobně jako je tomu v Sa-
dových románech – násilí přináší vzrušení a stává 
se prostředkem k uspokojení. „Pohled na vraždu 

či představa vraždy mohou přinejmenším u chorých 
vzbudit touhu po sexuální slasti“7, píše Bataille a po-
tvrzuje tak, že libertinské skutky jsou po vzoru Sada 
spojovány se smrtí a erotismus, o kterém Bataille 
tvrdí, „že je přitakáním životu až k smrti“8, stává se 
v tomto ohledu pro Katyni zcela legitimním.

Skutečnost, že při oběšení může dojít i k těles-
ným vyjádřením, která v „běžných“ situacích při-
suzujeme sexuálním, potažmo erotickým projevům 
(„fyzická sexualita, s erotismem vždy spojovaná, se 
má k erotismu jako mozek k myšlení…“9), je pří-
padná. 

„Svět komiky nestojí v nepřátelství proti světu 
všednosti či světu vážnosti, ale funguje jako určitý 
ventil, uvolňující sevření jejich stísňujících zdí.“10

ii. Groteska

Kohoutova dovednost, zcela pochopitelně vybu-
dovaná backgroundem života – ironizovat a na-
stavovat zrcadlo vůči směšným a občas intelektuál-
ně těžko přijatelným jevům společnosti – promítá 
se vcelku účinně do komiky příběhu. Zvrat děsi-
vých zápletek v excentrickou žertovnost, okamžik, 
kdy si uvědomíme, že něco je současně směšné 
i tragické, to vše a mnohem více je podstatou gro-
teskna. Sám autor potvrzuje, že psaní některých 
„explicitnějších“ úseků pro něj bylo velkou zába-
vou. Když jsme spolu Katyni rozebírali, naprosto 
spontánně upozornil na pasáž, kdy profesor Vlk 
cestuje s mladou Lízinkou ve vlaku a tam ji za 
poměrně úsměvných okolností defloruje přímo 

4 KOHOUT, P. Katyně. Praha 1990, s. 203
5 Tamtéž, s. 203.
6 Tamtéž, s. 203.
7 BATAILLE, G. Erotismus. Praha 2001, s. 18.
8 Tamtéž, s. 17.
9 Tamtéž, s. 115.
10 BORECKÝ, V. Teorie komiky. Praha 2000, s. 145.
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v kupé. Zde vyrušen celní kontrolou zadělá si starý 
pedagog na skandál: „[…] věděl, že oni dva se ne
mají čeho bát. Bleskurychle si natáhne pyžamové 
kalhoty – netušil, kdy je skopl, ale byly jistě bez po
skvrny – a ona bude prostě předstírat, že jí ve spánku 
jako každý měsíc přijela…Pohnul se, aby z ní vyšel. 
Málem vykřikl. Úd byl uzavřen v dívce jako v kleš
tích. Opatrně to zkusil ještě jednou, ale nešlo to.“11

Všimněme si, že Kohout využívá situační ko-
miky, která provokuje svou ironií. Ta „představuje 
vědomé zaměření na předmět nebo ve vyhrocené 
formě proti předmětu, druhé osobě apod. Jejím cílem 
je výsměch, úšklebek, pošklebek či posměch.“12 Přeci 
jenom jde o vážnou věc (porušení pedagogické eti-
ky, starý muž zneužívá mladou dívku, o sexu ve 
veřejném hromadném prostředku nemluvě), která 
přímo vybízí „k trestu“, čtenář alespoň se škodoli-
bým smíchem může přihlížet půlhodině, která 
„patřila k nejtrapnějším ve Vlkově životě…“13

Pro komiku je také neodmyslitelný společen-
ský kontext. „Obsahově se komické vztahuje k reál
ným sociálním a kulturním skutečnostem, kterých 
si všímá především sociologie v poměru lidského 
k animálnímu, v sexuálních, generačních a dalších 
diferencích…“14 Všechny tři označené roviny ko-
lektivně a viditelně Kohoutův román protínají a je 
tedy možno usuzovat, že právě erotika patří k lát-
ce, která groteskní ztvárnění (konfigurace ironie, 
naivity a absurdity jsou s grotesknem propojeny) 
přímo vybízí.

Co se živočišnosti týče, Kohout si je velmi 
dobře vědom, že animalita je základem erotismu. 
Je v něm dokonce zachovávána tak dobře, že je 
s ním stále spojován výraz animálnost či zvířec-
kost. Profesoru Vlkovi a Lízince posílá Kohout na 
pomoc veterináře, který jim klidně vysvětlí, že se 
stali objetí úkazu u lidí sice neobvyklého, ale že ho 
„zažívá běžně při kopulaci většina savců“15, čímž 
dvojici na zvířecí úroveň vtipně degraduje. 

11 KOHOUT, P. Katyně. Praha 1990, s. 263–264.
12 BORECKÝ, V. Teorie komiky. Praha 2000, s. 40.
13 KOHOUT, P. Katyně. Praha 1990, s. 270.
14 BORECKÝ, V. Teorie komiky. Praha 2000, s. 143.
15 KOHOUT, P. Katyně. Praha 1990, s. 270.
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Chceme-li posoudit, jaký je vztah umění a porno-
grafie, respektive je-li možné pornografické umění 
či umělecká pornografie, chtělo by to asi nejprve 
ujasnit si, co je to umění a co je to pornografie.

Nejjednodušší definice je deskriptivní: stůl je 
rovná deska se čtyřmi nohami. Většinou jsou znač-
ně nedostatečné. Umění tak asi definovat nedo-
kážeme. Zkusíme jiný způsob: funkční definici. 
Umění je předmět či činnost (a jejich prezentace 
či reprezentace), která vyvolává estetický účinek 
(myslím, že Kant i Mukařovský by s tím víceméně 
souhlasili – ostatně SSJČ říká: „tvorba, vyznačují-
cí se převahou funkce estetické, a výsledky takové 
tvorby“). Částečně jsme si to vyjasnili, ale spíš 
jsme problém odsunuli: Co je to estetický účinek? 
Abych parafrázoval Kanta z Kritiky soudnosti, je 
to vjem, který vyvolává čiré zalíbení, libost, zcela 
nemotivovaně. To je důležité. Mohli bychom po-
kračovat dále a dojít až ke kognitivní vědě, která 
by za tím hledala biochemii mozku, ale necháme 
to být.

Na obecné rovině je to vyřešené, ale pro kon-
krétní posouzení potřebujeme aplikaci. Zde na-
stupují vzory a autority, případně konkretizované 
abstrakce. Krásní jsou klasikové (da Vinci, Miche-
langelo, Rembrant, atd. atd.) a rozumí tomu uzná-
vaní kritici (například Chalupecký). Zrovna tak 
platí, že v klasicismu byla kritériem umělecké 
krásy spíš harmonie, zatímco v moderní době 

originalita a novost. Tady se ale ukazuje úskalí 
funkční definice: může se v ní skrývat hodnocení: 
stanoví se hodnoty, to, co je dobré, krásné, co platí. 
Funkcí potom může být naplňování hodnotových 
měřítek. Ostatně v deskriptivní definici se může 
hodnocení skrýt taky. Ještě se k tomu dostaneme. 

Jak definovat pornografii? Zeptáme-li se čtvr-
tého svazku SSJČ, čteme: „literární nebo výtvarný 
brak necudného obsahu“ (deskriptivní definice 
s hodnocením: brak, necudnost). Akademický slov-
ník cizích slov je akademičtější a tvrdí: „zpravidla 
neumělecké zdůraznění sexu v literatuře a umění, 
vybočující z norem konvenční morálky“ (totéž, 
jen jiné hodnoty: konvenční morálka; navíc je vše 
relativizováno: zpravidla). Co zkusit funkční defi-
nici: pornografie je prezentace předmětu nebo čin-
nosti, jejímž cílem (primárním, jediným, nepře-
hlédnutelným?) je vyvolat pohlavní vzrušení. A je- 
likož skutečná pornografie je především odnož 
zábavního průmyslu, sféra čistě komerční, je pocho-
pitelné, že tu jde o cíl primární, o vzrušení co nej-
silnější, kterému nelze uniknout (snad kastrací?). 

Nastupuje finále: jde tedy o to, jestli se něco (věc 
nebo činnosti nebo jejich reprezentace) může záro-
veň vyznačovat převahou estetické funkce a zá-
roveň vyvolávat silné pohlavní vzrušení. Kant by 
asi namítl, že pornografie je v příkrém rozporu 
s estetikou, protože zalíbení, které vyvolává, je zhola 
a nevyhnutelně motivované. Modernější interpreti 

O rozdílu mezi uměním 
a pornografií
Přetištěno ze sborníku ke konferenci Pornografie jako 
(ne)umění (2008)

ČEstMír PELiKán

---------------------------------
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by asi spekulovali o vztahu „převahy“ a „síly“. Ale 
i tady se mi zdá, že převaha znamená, že sexualita 
nebude zdůrazněna, že nebude neumělecky zdů-
razněna, že prostě umění pornografické není. 
A pokud se vám při sledování uměleckého filmu 
postaví, pak je to nepochybně na úkor jeho este-
tické funkce – ztrácí převahu.

Na závěr dodejme, že všechny definice jsou věcí 
konvence, kterou lze pochopitelně změnit. Pokud 
ovšem nadřadíme právo na změnu věrohodnosti 
všech konvencí, bude nám z toho za chvíli nevolno, 
jako tomu Bělohradskému.
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Našemu hrdinovi, říkejme mu třeba vypravěč vzdá-
leně blízký autorovi, se před nedávnem přihodila 
ta nejhorší věc, jaká se vůbec může muži jeho věku 
v naší patriarchálně machistické civilizaci stát. 
Z romanticky rozdychtěného uctívače nikdy nepo-
míjejícího kouzla věčného ženství se jednoho dne, 
ve skutečnosti se však jednalo o vyústění dlouhého 
procesu emocionálního, nejspíše však hormonál-
ního zrání, proměnil v politováníhodného kun-
derovského hrdinu. Stalo se tak ve chvíli, kdy ke 
svému zděšení odhalil v bujném naříkání, sténání 
a vzdychání těch dvou tam někde nahoře překva-
pivý dozvuk a odraz dávno zapomenutého budo-
vatelského úsilí, jemuž se už jako chlapec společ-
ně s rodiči často posmíval. Představil si tedy ještě 
o něco intenzivněji ony dva nešťastné zápasící 
tvory, na krátký okamžik pocítil záblesk soucitu 
s jejich údělem a potom se konečně začal nahlas, 
opravdu nahlas a od plic smát.

Nemůžeme ovšem před laskavým čtenářem déle 
zatajovat, že tomuto rozhodujícímu okamžiku hrdi-
nova života předcházela neutěšená řada směšno-
hrdinských erotických zklamání, mezi nimiž na 
pomyslném žebříčku největších koitálních propa-
dáků dominoval výrok jedné zajímavé mladé ženy, 
jež se ho poté, co několik minut před truchlivým 
aktem prohlásila, že pro ni sex není vůbec důležitý, 
otázala, zda jí to dělá schválně. Nutno podotknout, 
že náš hrdina byl tehdy ještě hrdinou tragickým, 

tudíž ho tento nečekaný výrok poměrně pracně 
dobývané dívky vyřadil z erotické činnosti na ně-
kolik dalších týdnů a měsíců, že ho však zejména 
mátlo něžné oslovení „miláčku“, jež bylo k tomuto 
nelichotivému vysvědčení jeho žalostné mužské 
neschopnosti připojeno…

Erotismus západního typu stojí a padá s tou-
hou po orgastickém vyvrcholení, potřeba orgas-
mu samotného je pak celkem průhledně spojena 
s většinovou kulturou úporného potlačování a vy-
těsňování všech nežádoucích představ a pocitů, 
takže konečným produktem tohoto bohulibého úsi-
lí bývá neuvěřitelně složitý systém zábran a obran-
ných mechanismů, o jehož triumfální proražení 
v takto prožívaném sexuální aktu přednostně jde. 
Zatímco zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud 
si byl ještě dobře vědom toho, že požadovat po 
příslušnících sekularizované křesťanské civilizace, 
aby kolem svých duší a těl nebudovali všechny ty 
nesmyslné hradby a zátarasy, je prakticky nemož-
né, a že tudíž bude nejzdravější setrvat u víceméně 
hygienického, relaxačního pojetí pravidelného 
manželského sexu, jeden z jeho nezdárných žáků, 
zakladatel bioenergetické psychologie Wilhelm 
Reich, postavil na svém mystickém přehodnocení 
orgasmu, zejména jeho diskutabilního katarzního 
účinku, hned celý nový kult.

Těžko říci, zda Reich sám osobně někdy zaku-
sil nějaký výrazný sexuální nezdar, nicméně také 

Zbrocené harfy tón neboli 
Mácho, Mácho, vždy na tě
dojde…

Jiří studEný

---------------------------------
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reichovským způsobem ztvárněné libido je nakonec 
zase jen dalším bezpečným pojistným ventilem 
proti tomu, aby se dlouhodobě neukojení občané 
náhodou nerozhodli s nadměrnou vehemencí an-
gažovat v řešení některého z mnoha opravdu závaž-
ných problémů současné lidské společnosti. Ani 
dramaticky a drasticky pohnutý, doslova tragický 
osud samotného Wilhelma Reicha, jenž v důsled-
ku otřesu způsobeného nesmyslným uvězněním 
zemřel, tedy nemění nic na onom všem jenom 
trochu inteligentnějším režimům známém pravi-
dle, jež zní „kdo souloží, ten nezlobí“.

Pornografický průmysl, pokud je naše případ-
né osobní zapojení do něj a následné sdílení jeho 
produktů zcela dobrovolné, může sotva někoho, 
na rozdíl od všeobecně sdíleného pokrytectví všed-
ního dne, opravdu vážně poškodit, což samozřejmě 
neplatí pro idealisty pobrukující si v rauchpauze 
mezi vztyčováním dalšího patra pyramidy Šala-
mounovu „Píseň písní“. Hlavně se to ale netýká 
dětí, pro které by se mohl pohled na zmítající se 
nahá těla opravdu stát zdrojem předčasného zdě-
šení, neřkuli znechucení, jež by je potom v dospě-
losti mohlo odvést od nanejvýš chvályhodného 

plnění občanské reprodukční povinnosti. Zaka-
zovat pornografii je v prostředí současné globali-
zované západní kultury stejně pošetilé jako ji ne-
zakazovat, bez přiměřené dávky skandalizace by 
totiž celá důmyslná iluzivní magie pornografické 
produkce poměrně záhy vzala za své…

Náš hrdina, který si nepřeje být jmenován, roz-
hodně nezanevřel na sexuální život, pornografii 
však nadále nesleduje, jako ji nesledoval před svou 
výše popsanou kunderovskou proměnou, jež mu 
paradoxně přinesla mnohem více štěstí než těch 
několik málo skutečně podařených koitů jeho rela-
tivně dlouhého života dohromady. Rád se čas do 
času zasní nad tantrickými výjevy ze starodávných 
indických rytin, jeho pozornost však obvykle ne-
upoutávají explicitně zobrazené pohlavní orgány 
v prapodivných akrobatických spojeních, nýbrž 
mírné a usměvavé, všeho křečovitého a upracova-
ného vzrušení prosté tváře jejich majitelů a maji-
telek. Lidské tělo je nástroj stvořený k tvorbě bla-
ženosti, jeho nekonečný prostor se však otvírá 
pouze tomu, kdo do sebe dokáže nejprve pojmout 
celý širý vesmír, napadá ho v takových chvílích 
a my můžeme směle říci, že náš hrdina je šťasten.

Přetištěno ze sborníku ke konferenci Pornografie jako (ne)umění (2008)
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Napoprvé stačí nahlédnout do Akademického slov
níku cizích slov a máme zdánlivě jasno, copak je to 
pornografie: Hle, jak zde čteme, jde o (zpravidla) 
neumělecké zdůraznění sexu v literatuře a umění 
vybočující z norem konvenční morálky, případně 
o dílo takto pojaté. A odtud prý i termín pornoli-
teratura, který se charakterizuje jako hovorový (!), 
stejně jako pornokazeta a pornoklub – a vysvět-
luje se coby pornografická literatura, což má na 
první zdání a koneckonců i hlavu a patu. Ale na 
akademickou striktnost terminologickou tady po-
řád ještě zůstává příliš mnoho nejasností: figuruje 
tu jakési „zpravidla“, mluví se o míře nějakého 
nekonvenčního pojetí, o normách, které se přece 
odedávna proměňují s časem – ne, ne, nic z toho 
nemáme asi míti za definitivní. A co ta literární 
pornografie, která je přece, subtilně vzato, něčím 
trochu a poněkud o poznání jinačím než porno-
grafická literatura?

A jde-li o literaturu, sáhněmež po relativně no-
vějším kompendiu, po Encyklopedii literárních žán
rů, kterou připravili pedagogové a badetelé z praž-
ské Pedagogické fakulty UK, a dychtivě čtěmež, 
co se z ní dozvíme o pornografii coby literárním 
žánru. Nedočteme se tu ale pranic, což je nemilé 
překvapení, a to zvláště v publikaci z roku 2004, 
zkraje třetího tisíciletí: kdepak ti ctění badatelé 
asi žijí, v jakém světě? Pokud žijí v nějakém fik-
čním světě, potom snad lze mluvit o polehčujících 

okolnostech, pokud však nikoli, pak to jsou ná-
ramní pokrytci a vědecká hanba klesniž na bedra 
jejich! Vždyť se v Encyklopedii píše třeba o country, 
o deklamovánce, o gnómě, o happeningu, o inter-
médiu, o „klíčovém románu“ (??), o pranostikách, 
což je věru zvláštní literární žánr, o soudničkách, 
o ukolébavkách, o westernu, ale o pornografii ni 
zmínky nikde není. Asi aby se nekazila mládež, 
o starcích ani nemluvě, bůh suď! Každopádně dě-
ravá encyklopedie není žádnou encyklopedií na slo-
vo vzato, a to, že sem otitulovaní autoři nezařadili 
pornografii, to je pěkně pornografické neřádstvo.

A mohli, mohli a měli, ale nechtěli a nedali, 
pranostiky či hádání jim byli milejší! Vymysleli si 
však na to roztomilou obezličku: praví se tu v úvo-
du, že autoři Encyklopedie „upřednostnili výběr 
přihlížející k významu, příznačnosti a produkti-
vitě daného žánru v české literatuře“, čili tím pá-
dem pověděli, že v našem písemnictví pornogra-
fie jako žánr nemá význam, není pro ně příznačná 
a není ani zvlášť produktivní. Přitom akademický 
Slovník literární teorie, mnohem dříve vydaný, hes-
lo o pornografii samozřejmě má a shodou okol-
ností je sepsal jeden z editorů Encyklopedie lite-
rárních žánrů! Tady se dočteme či dovídáme, že 
pornografie (sloučenina ze starořeckého porné – 
děvka a grafein – psát) je jedním z hlavních druhů 
literárního braku, ploše, častěji perverzně a s ob-
scénními detaily zobrazující výjevy pohlavního 

literární pornografie aneb 
Způsob psaní o kulatém
kosočtverci

vLAdiMír nOvOtný

---------------------------------
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života; esteticky, ideově i stylisticky bezcenná, spo-
lečensky škodlivá literatura. Na první pohled je 
zřejmé, kdy tento Slovník vznikl: v dobách, kdy 
společenské poměry byly mnohem škodlivější než 
jeden nebohý literární žánr, šmahem či o to víc 
zatracovaný a odsuzovaný.

Takže nezbývá než sáhnout po jiné terminolo-
gické publikaci literární, a to po příručce Ladislavy 
Lederbuchové Průvodce literárním dílem (Výkla
dový slovník základních pojmů literární teorie), 
vydané již v roce 2002. Heslo o pornografii tu 
najdeme, dokonce je jí věnováno třikrát víc pro-
storu než třeba výkladu termínu pořekadlo, pou-
ze ukázky veškeré žádné, buďme však tolerantní. 
Lederbuchová sice pornografii patřičně odsuzuje 
(pornografie je literární brak! praví kategoricky), 
pak však míní, předpokládejme právem, že v lid-
ském životě hraje sexualita a erotika podstatnou 
roli. Chápejme to jako závažné vědecké zjištění, 
k němuž je možné dospět cestou hermeneutickou 
stejně jako heuristickou. Pak badatelka hodnotí 
vývoj tohoto pojmu, zdůrazňuje, že zatímco dříve 
(tj. kdy? v antice nikoli…) byly sexuální náměty 
tabuizovány jako esteticky nízké, „ve 20. století 
všechna tabu padla“ – a posléze říká: „Rozdíl mezi 
uměleckou literaturou a literární pornografií je 
v rozdílné funkci obrazu lidské sexuality. V umění 
má znakovou estetickou funkci – prostřednictvím 
polysémie erotických motivů se čtenáři dostávají 
další estetické informace o syžetové situaci a o po-
stavě (nebo lyrickém subjektu), sexualita je zobra-
zována jako organická součást erotického života, 
zatímco pornografie zobrazuje sexuální aktivity 
postav samoúčelně v obscénních popisných detai-
lech, jen s cílem provokovat sexuální pud. Podbízí 
se čtenáři očekávanými tématy, nemá uměleckou 
hodnotu.“

Takže víme vše, co bychom vědět měli, nyní se 
však ptejme na to, co více a ještě dále bychom rádi 
věděli. Kupříkladu: jak je to s obecným problé-
mem konvence a problémem normy, jejichž pro-
střednictvím se sám fakt „pornografie“ jako typu 
literárního psaní vymezuje a současně i vyčleňuje 

(zvláště z morálních důvodů, ale také v rámci tzv. 
ochrany vysoké či krásné literatury), jak je to s vý-
znamem a produktivitou pornografie (v širokém 
smyslu) v české literární tvorbě, co bylo svého času 
za pornografii považováno a co již dávno za ni 
považováno není, jak se dá jednou provždy a dá-li 
se vůbec jednou provždy stanovit míra zmíněného 
„samoúčelného zobrazení“, resp. „popisnosti de-
tailů“, která témata jsou v daném kontextu čtenář-
ského očekávání vskutku očekávána a která nikoli, 
anebo nesrovnatelně méně.

A především: jak je to vlastně a opravdu – v pří-
padě daného jevu či daného žánru – s jeho este-
tickou hodnotou? Posléze je tady ještě jeden kar-
dinální problém: nakolik uvedené definování por- 
nografie coby literárního žánru nebo literárního 
pojmu, ať již obsažené ve slovnících či v Průvodci, 
obstojí nebo zda vůbec může obstát tváří v tvář 
poetice a estetice postmodernismu, resp. u jeho 
pokračovatelů, zda jsou uvedené výklady vůbec 
adekvátní soudobé postmoderní literární pro-
dukci. Ta přece suverénně a zcela přirozeně po-
užívá naračních postupů jako parodie, parafráze, 
aluze, citace aj. zvláště u literárních textů, které 
s nezbytnou bravurou oscilují mezi tzv. vysokými 
žánry, neboli též erotickými sférami, a mezi tzv. 
nižšími žánry, čili v neposlední řadě pornografic-
kými výjevy, líčeními, symboly a metaforami?

Není koneckonců veškerá nynější takřečená li-
terární pornografie (neboli nikoli pornografická 
literatura komerčního rázu) naprosto a výsostně 
legitimním, ne-li přímo jedním z několika kodifi-
kujících prostředků soudobého vypravěčství, ne-
měla by proto být vnímána v prvé řadě jako určitý 
narativní postup? Jinými slovy nikoli jako něco, 
co má všehovšudy či obzvláště „provokovat sexu-
ální pud“, tedy je-li něčím, co se ocitá v uctivé 
vzdálenosti od krásné literatury, nebo figurovat 
v obecném povědomí jako něco, co je údajně „spo-
lečensky škodlivé“, resp. co reprezentuje „literární 
brak“, což je hodnocení, na němž se shodují přední 
literární teoretici?
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To, co se může nazývat čímsi jako soudobou 
literární pornografií, nemá de facto a via facti nic 
společného s bulvární četbou či čtivem, jelikož je 
nebo v prvé řadě má být nebo by mělo být vnímáno 
jako něco, co tvoří naprosto plnohodnotnou část 
současné literární tvorby – a to právě a zejména 
z tohoto důvodu, že jde o moderní literární tvor-
bu postmoderního ražení. Jak již jsme zdůraznili, 
tzv. pornografické vyprávění či přesněji (a častěji) 
řečeno konkrétní pornografické partie nebo por-
nografický kontext významného nynějšího literár-
ního díla bývá ve svém vyznění zpravidla ovlivněno 
už tím, že máme co činit s postmoderní struktu-
rou slovesného textu, v němž tzv. pornopasáže plní 
roli parafráze, parodie či určité citace – a v sou-
vislosti s tím nabývají v řečené struktuře literárního 
textu jiného významového ražení.

In concreto: v celé řadě knižně vydaných próz 
našeho exilového a post-exilovéhovšeuměla Jana 
Křesadla má užívání a uplatňování pornografických 
pasáží nebo kompozičních porno-linií či motivů 
nikoli motivaci vedoucí k „provokování sexuál-
ního pudu“, nýbrž a téměř výlučně funkci humo-
ristického ozvláštnění vlastního dějového půdo-
rysu vyprávění. Zvolená podoba humoru může být 
přitom rozmanitá, jednou má reliéf takzvaného 
humoru černého, podruhé, nejednou v totožných 
vypravěčových intencích, kupříkladu podobu hu-
moru groteskního či absurdního. Nejednou také 
jde o satirickou burlesku, případně o autorovo men-
torské meditování nad rozličnými a současně od-
věkými zlořády a neduhy lidského rodu, které se 
dají kolikrát nejpregnantněji charakterizovat zvláště 
tak, že je přirovnáme k nějaké sexuální deviaci – 
a toto přirovnání se stává myšlenkovou osou celé 
řady Křesadlových próz. Takovou sexuální úchyl-
kou par excellence je podle tohoto spisovatele celé 
období stalinismu v Čechách včetně tehdejšího sice 
umělecky nedomrlého, o to však militantnějšího 
českého literárního stalinismu z let padesátých.

A co aspoň jedna zástupkyně soudobé české 
postmoderní prózy, totiž básnířka a prozaička 
Svatava Antošová? Zejména ve svých posledních 

beletristických knížkách, tj. v „lesbicko-killerských“ 
příbězích by autorčiny pornograficky stylizované 
partie (které méně sečtělý nebo málo zkušený čte-
nář vnímá jako čirou ukázku literární pornografie) 
měly být vnímány v prvé řadě jako výjevy plné 
existenciálních slepých uliček bytí a vědomí, jako 
tělesné a zejména všestranně živočišné a živočiš-
ně naplňované symboly soudobé úzkosti a horroru 
vacui, jako typické civilizační náhražky citové zra-
losti či skutečné a ryzí člověčí vitality. Jestliže 
k něčemu „pornopartie“ Svatavy Antošové (ku-
příkladu v její novější próze Nordickou blondýnu 
jsem ještě nelízala) vskutku nepodněcují, potom 
nikoli k tzv. provokování sexuálního pudu, o kte-
rém se píše v připomenuté příručce Průvodce lite-
rárním dílem. Dokonce možná právě naopak: vy-
volávají depresi, prohlubují v recipientovi takových 
próz soustavné pocity zklamání a nenaplnění, resp. 
zcela falešného naplnění a o to očividnější vní-
mání životního zmaru a všeobecné zkázy nejenom 
mravní. Zkrátka a dobře tyto pasáže představují 
v postmoderní mozaice autorčina vyprávění cosi 
jako stadium očistce, potýkajícího se s neočistnou 
lidskou říjí.

Některé současné úvahy o literární pornogra-
fii nebo o literatuře pornografické se ze všeho nej-
více blíží rozpravám o kulatém čtverci, v daném 
případě pohříchu o kulatém kosočtverci. Buď se 
k celé problematice stavějí neobyčejně rigidně a pře-
bírají (čímž i předjímají) značně rigidní stanoviska, 
čímž víceméně veškerou odtabuizovanou proble-
matiku lidské sexuality a jejího ozvláštněného po-
dání v krásné literatuře jako by znovu tabuizovaly 
a tím ji znovu uzavíraly do klece konvencí a před-
stav o utilitárním poslání literárního díla. Anebo 
si tuto alternativu vůbec nepřipouštějí a zasazují 
parodované, parafrázované nebo citované tzv. por-
nografické úseky do paušálního významového světa 
daného díla, aniž by přihlížely k jejich exponované-
mu postavení ve vlastní textové tkání knihy. Veš-
kerá problematika vztahu pornografie (čili problé-
mu sexuality) v krásné literatuře, nevyjímaje va- 
rianty užití takových pasáží coby nějakého symbolu, 
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nějakého ozvláštnění nebo určitého modu vivendi 
civilizačního uspořádání. Neboť ať jde o čtverec 
nebo o kosočtverec, jeho nezpochybnitelná kula-
tost spočívá v tom, že mnohem pornografičtější, 
přesněji řečeno mravně i esteticky obscénnější než 

literatura krásná, je v současnosti veškerá tzv. civi-
lizovaná společnost. Neboli societa, která se zahl-
cuje ve vysloveně obscénních, čili v obecně ne-
mravných detailech své stále zřetelněji samoúčelné 
existence.

Přetištěno ze sborníku ke konferenci Pornografie jako (ne)umění (2008)
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Měl by jásat markýz de Sade? Jeho volání po vý-
chově k demokracii skrze zpřítomnění sexuality 
v umění a filozofii jako by konečně docházelo své-
ho naplnění.

Vědeckotechnický postup civilizace proměnil 
pomalu, zato definitivně diskurzivní a mimetic-
kou kulturu v audiovizuální kulturu 20. století. 
Obraz ve spojení se zvukem – na rozdíl od jazyka 
– působí v prvé řadě na reflexní, pudové přijímání 
toho, co se nám ukazuje. Těžiště kultury se přesou-
vá právě sem, k fyzikálně nejpůsobivějším způso-
bům sdělování. „Obrazovka proti obrazovce... se 
právě střetly v boji o vládu nad trhem globálního 
vnímání, nad trhem, jehož kontrola zítra otevře 
novou etickou, jakož i estetickou éru,“ říká Paul 
Virilio v Informační bombě (Pavel Mervart, 2004, 
s. 128). 

Kultura je mase jen vsugerovaná. Kultura je 
pornografická. Tak ji také popisuje vlivný ame-
rický literární kritik a teoretik Fredric Jameson: 
„Pornografické filmy jsou tudíž jen umocněním 
filmů vůbec. Nutí nás zírat na svět, jako by byl na-
hým tělem... Společnost nám začala nabízet svět... 
jen jako takové tělo, které se dá vizuálně ovládat 
a jehož obrazy se dají shromažďovat.“ (Signatures 
of the Visible, 1992, s. 1) Pornografie je všudypří-
tomná. Ne každý je ochoten překračovat nastave-
nou mez přirozeného studu a konzumovat všudy-
přítomnou nabídku zobrazování sexu. Ne každý 

se nechá chytit do pasti snadného ukájení, ke kte-
rému vlastně nikoho nepotřebuje. Jenže skoro kaž-
dý podlehne zvědavosti a konfrontuje vlastní inti-
mitu se soukromím odhalovaným v mediálních 
reality show. Fenomén reality show má z nejrůz-
nějších příčin konzumentů trvalý dostatek. Řek-
něme, že dokonale naplňuje parametry pornogra-
fie právě v onom potlačení racionální interpretace. 
Zbavuje nás této povinnosti, a navíc laťku vzá-
jemné konfrontace nastavuje tak nízko, jak je to 
jen pro naše vyprázdněné a uspokojené, pasivní 
ego možné. „Reality show je zveřejňování, odha-
lování. My všichni na to civíme jako do zrcadla. 
Nacházíme tam stupidního jedince naší plytké do-
by, dostatečně ambiciózního, s prohlášeními ty-
pu: Jsem, jaký jsem, a jiný už nebudu,“ komentuje 
to výstižně prozaik a scenárista Víťo Staviarský. 
Povrchní diskuse kolem fenoménu reality show 
se vedou z pozice posuzování kvality onoho por-
nofenomému. Nezpochybňují poptávku po něm, 
nezpochybňují jeho podstatu.

Zveřejnění intimní stránky (a ta intimita zda-
leka nesouvisí jen se sexem, ale především s na-
prostou zbytečností a prázdnotou času a fungo-
vání pornohrdinů reality show) jako by definitivně 
odhalovalo všechny pornografické aspekty samotné 
demokracie.

Konvence a tabu se pak nutně přesouvají ji-
nam. Těžko mohou zaniknout a zbavit nás rámce, 

reality show, kunda z ryby
a vobrostlej rozum

dAgMAr MAgincOvá

---------------------------------
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v němž se dokážeme bezpečně pohybovat. Začí-
nají s konečnou platností odkrývat naše pokry-
tectví. Přesouvají se do jazyka a křičí ze všech stran, 
že nestojíme o konfrontaci, že vyjadřování emocí, 
čistých emocí – nikoli těch intimních pudových 
reakcí – chápeme jako nevhodné stigma. Stigma, 
které by nás stavělo vůči konvencím a zavedeným 
zvyklostem a nutilo nás k formulaci a argumen-
taci. Formulaci specifického charakteru osobní in-
vence, spontánnosti a svobody. Argumentaci k po-
tvrzení jejich oprávněného projevu. Odtud každá 
ta hoďka, hospůdka, mejlík, souborek, zdárek a od
polko... Nepochopitelná deminutiva, která se za 
posledních patnáct let usadila v jazyce, demon-
strují vytlačování spontánnosti stokrát denně. 

Mamrd nebo mátijeb? Bylo potřeba vypjatější 
doby, doby právě zažívaného historického předě-
lu, abychom na počátku devadesátých let mohli 
v rozhlasové diskusi vyslechnout debatu lingvistů, 
kteří s vervou řešili etymologii a funkčnost oněch 
výrazů. Euforie života bez cenzury se pomalu roz-
pustila v samozřejmost a hodnota se začala nahra-
zovat cenou. A cena je tak málo abstraktní...

Od doby oné rozhlasové disputace vyšla už tři-
krát kniha Patrika Ouředníka Šmírbuch jazyka čes
kého, excelentní pokus o „průlom do české pru-
dérie“. Mimo jiné tu najdeme 243 synonym pro 
označení ženského pohlavního ústrojí, od stan-
dardní píči nebo kundy z ryby až po neuvěřitelně 

aktuální poetický výraz vobrostlej rozum. Mužské 
pohlaví, penis, je tu pak zastoupen 304 výrazy. Od 
ptáka a čuráka přes šaška či milostpána až po lido
tvůrce, radovana a rodnej úd. Sledujeme tu neoby-
čejnou šíři škály uměleckých prostředků, které vy-
jadřují s naprostou přirozeností náš vztah k této 
sféře lidského života. 

Ovšem například současná vzývaná beletristka 
Petra Hůlová ve své rádoby provokativní próze 
Umělohmotný třípokoj volí pro označení ženského 
(a mužského) pohlavního ústrojí výrazy jednoznač-
ně motivované pouhou tezí, na níž je celý text vy-
stavěn: opozice zandavák a rašple tu má jedinou 
funkci, a sice zobrazit svět z piedestalu genderu. 
Už tradiční shoda přirozeného a gramatického rodu 
výrazů, které pojmenovávají vaginu a penis, je 
u Hůlové předpisově porušena à la teze. Abychom 
určitě pochopili, jak se věci mají. Maskulinní se 
stává vagina. Rovné příležitosti budou teď ještě rov-
nější. Zase jen klasifikace, hierarchizace, předsud-
ky... no a trocha ideologie. Jako by se znovu ztra-
tila vzpoura proti konvencím a boj o individualitu. 
Kam se poděla autenticita a opravdovost? 

Odevšad se nám ukazuje gesto vyprázdněné, 
motivované oficiální propagací. Obrostlý rozum 
je oholen. Volnomyšlenkáře postihla impotence.

Dobře nám tak.

Přetištěno ze sborníku ke konferenci Pornografie jako (ne)umění (2008)
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Jiří Studený se ve svém příspěvku odvolává na 
vídeňského psychoanalytika, co na něj vždycky 
dojde. Vídeňské téma potlačených pudů jinak úcty-
hodných měšťáků asi obejít nelze. Výborně je vy-
psané třeba v románu Pianistka (1983) spisovatelky 
Elfriede Jelinek – máme-li se držet známých a ne-
dávno oceněných autorit. Snad právě pro svou per-
verzitu byl román tak výborně zfilmován (Michael 
Haneke, 2001). Pedagožka vídeňské konzervatoře 
Erika Kohutová prochází labyrintem nákupního 
centra, v uších jí ještě zní čtyřruční klavírní sklad-
ba, kterou před chvílí dohrála spolu s kolegyní na 
konzervatoři, a ta pak plynule přechází v hekání 
v pornokabině, kterou Erika pravidelně navštěvu-
je, to je scéna pro film jako stvořená. Vizualizace 
a ozvučení některých scén z románu teprve dodává 
osobnímu textu razanci, zároveň však diváka více 
odzbrojí – zatímco při čtení lze nepříjemné pasáže 
prostě přeskočit, nebo si je vybavit v intencích sne-
sitelnosti, film diváka vtáhne do atmosféry a jisté 
scény utkví i poté, co znechucený divák odvrátil 
hlavu a zavřel oči. 

Na témata rakouské moderní literatury rád 
variuje i spisovatel ze sousední Budapešti, Péter 
Esterházy. Malá maďarská pornografie (1986) zdán-
livě bez ladu a skladu uvádí nejrůznější hořké anek-
doty z padesátých let, které prokládá přihlouple 
anekdotickými scénkami ze současnosti (z let osm-

desátých). Hlavními hrdiny jsou většinou estébá-
ci, milicionáři, stranické sekretářky, ba dokonce 
i Matyás Rákosi (maďarský Klement Gottwald). 
Podobně i jeho Hrabalova kniha je perverzit plná. 
Celá ústřední část Hrabalovy knihy je například 
vyplněna příběhy o vzájemném týrání člověka člo-
věkem, většinou v kriminále. Narozdíl od klasic-
kého sado-maso, tu ovšem postrádáme snahu o na-
vození alespoň dočasného blaha. Malá maďarská 
pornografie se hemží trapnými historkami o sexu 
a jaksi pošramocených, zvrhlých či jen nezralých 
představách o něm ve fantazii lidí neúplných, kte-
ří si život většinou z prospěchářství omezili. Jako 
ústřední motiv té malé pornografie se jeví obecný 
nedostatek – z něhož plyne neschopnost lásky. 
Ne náhodou končí Esterházyho Hrabalova kniha 
slovy: „O lásku, o lásku už se postarám já…“ Četba 
zanechává ve čtenáři pachuť trapnosti (pokud se 
ovšem vyzbrojí fantazií a prokouše se trapně neu-
mělým překladem Anny Rossové – není-li tedy kva-
lita překladu volena záměrně s ironickým úškleb-
kem, úměrně k tématu!). 

Do třetice krátký exkurz na severní Moravu. 
Když začala média přetřásat kauzu spolupráce 
Jaromíra Nohavici se státní bezpečností, nejeden 
z článků citoval básníka: „Byl jsem s děvkou, ale 
seděl jsem s ní pouze v kavárně, na pokoj jsem s ní 
nešel.“ 

Malá středoevropská
pornografie (mravoučný
příspěvek od jedné pedagožky)

MArtA PAtó

---------------------------------
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A teď učiním skok, který se podle literárních 
příruček dělat nemá. Podle zasvěcených a pomlou-
vačných jazyků se Esterházy jako třiatřicetiletý 
úspěšný nonkonformní až protirežimní, ovšem 
kupodivu vydávaný autor dozvěděl, že jeho otec, 
hrabě Matyáš Esterházy, udával po dvacet let stát-
ní bezpečnosti a byl za to placený. Nonkonformní 
knihy začínajícího synátora tedy měly požehnání 
shora. „Znásilnili mi tvář,“ píše Gombrowicz ve své 
Pornografii. Esterházy by si ve svém rodném jazyce 
mohl klidně ulevit každodenním: „Život je kurva.“

A co s tím? V osmdesátých letech mohl mít 
člověk naději, že „až to přijde“, pravda a láska zví-
tězí nad lží a nenávistí. Teď tu naději může mít 

taky, ale kdoví, co přijde. Takže člověku nezbývá 
než být vždy připraven. Roku 2002, již po otcově 
smrti, vydal Esterházy knížku o otcově selhání, 
o vlastních pocitech nad četbou archivních doku-
mentů. 

Nevím, proč je ta současná elitní středoevrop-
ská literatura pornografie plná. Možná jsou ti spi-
sovatelé nějak vyšinutí. Možná bychom si jich ne-
měli všímat. Vždyť jsou to příběhy z jiných časů, 
z jiných měst. Anebo jo. Třeba to může vážně být 
ještě stále, nebo už zase, i o nás? 

Nebo se raději vykašlat na to, že jsme středo-
evropani, a nebát se, jak radil TGM. Nebát se být. 
Je-li to možné.

Přetištěno ze sborníku ke konferenci Pornografie jako (ne)umění (2008)
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Jan Nejedlý, ročník narození 1971, upozorňuje čte-
náře již v úvodu antologie Jezdec na delfíně, že 
společně s Radimem Kopáčem vyzvali příslušníky, 
vlastně své vrstevníky, aby ze svých hlav vylovili 
vzpomínky, jakými cestami se dostávali k Poznání, 
jakým způsobem živili dychtivost svých fantazií 
a jak naráželi na střet těchto myšlenek a reality. 
Výsledkem bylo, že s čistou pornografií se neset-
kal tehdy téměř nikdo. V praxi to znamenalo, že 
k onomu (sebe)poznání museli dotyční vyvinout 
značné úsilí, zapojit obrazotvornou kapacitu svých 
mozkoven a studovat dostupné knihy, filmy nebo 
i lékařské příručky či cestopisy Zikmunda a Han-
zelky s obrázky nahých domorodkyň. Nejedlý je 
v předmluvě až téměř nostalgický, když popisuje 
pubertální trapnosti a infantilnosti. Nicméně sa-
motné čtenáře zlehka naladí a uvede do „tematiky“ 
za pomocí Seifertových básní, Čtyřlístku či let-
mého filmového pohledu na ňadro Dády Patrasové 
a Zdeny Studénkové. Tento úvod je zakončen oče-
kávatelným, ale nikoliv neoprávněným shrnutím, 
že s nástupem erotického průmyslu v devadesátých 
letech došlo k rozmělnění erotična do nechutných 
komerčních rozměrů. A to s povzdechnutím, že 
snad lidé pořád dávají přednosti imaginaci, erotic-
ké nedořečenosti a náznakům před silikonovou 
gynekologií, jak tento porevoluční vývoj nazval 
přímo Nejedlý. I vizuální doprovod Veroniky Bro-
mové, jejíž fotografie doplňují celou knihu, zdá se 

naráží na lacinost a amatérismus erotické oblasti, 
která zažívala v devadesátých letech divoký a chao-
tický rozpuk. V podstatě jde o sérii rozostřených 
fotografií obnaženého těla povalujícího se v růz-
ných polohách na manželské posteli, občas za pří-
tomnosti velkého černého psa, což ve vnímateli 
evokuje pocit, že snad někdo zapomněl ve fotolabu 
film se svými soukromými „poklady“. 

Přestože podtitul naznačuje, že jde o výbor lite-
ratury z let 1990 až 2005, původní rukopisy textů 
pochází často z osmdesátých let, v rámci kterých 
je erotická tematika ztvárňená známým normali-
začním prizmatem: marasmus, průměrnost, šeď 
a žádné vyhlídky. Právě vzpomínky na nedostatek 
informací a erotického „materiálu“, na neohraba-
nost nezkušených dospívajících mužů, jsou často 
nositeli vtipnosti (a mnohdy je tato vtipnost tím 
nejzajímavějším na příspěvku). Vlastně si lze stěží 
vybavit, že by v antologii byl zastoupen text, který 
by byl příběhem ženy-vypravěčky, která by popi-
sovala, jakým způsobem dobývala opačné nebo 
i stejné pohlaví v tom podivném a hrůzostrašném 
období, kterému se říká dospívání.

Pornografii jsem zasvětil třetinu dětství a šestinu 
mládí. Od osmi let jsem si pečlivě vedl pornosešit 
výstřižků. V časech sweet eighties byli k mání po
nejvíce fotky cvičenek ze spartakiády a tu a tam 
nějaké ty kozy ve Světu v obrazech. První a bohužel 

Jezdec na delfíně
recenze antologie české erotické literatury z let 1990-2005. 
vybrali a uspořádali radim Kopáč a Jan nejedlý. concordia, 
praha 200�.

KAtEřinA MALá

---------------------------------
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i poslední Leo jsem koupil v roce 1991. Hned jsem 
ho se slovy, vidíš, co leží na ulicích, ukázal mámě. 
Nechala mi ho, aspoň prý nebudu panic. Fotky 
jsem vystřihal a nalepil do pornosešitu. Pod kaž
dou fotku jsem si zapisoval, kdy jsem nad ní 
masturboval. 
(Patrik Linhart, úryvek z povídky Nahradit sám 
sebe robotem)

Vcelku zřetelnou spojnicí několika dalších au-
torů je queer poetika plná sadomasochistických 
a fekálních scén a dalších rozmanitých úchylek 
a bizarností (Svatava Antošová, Václav Kahuda). 
Tuto linii však nelze brát za ustavující. Spíš ji vní-
mejme jako načrtnutí tendencí v současné české 
erotické literární tvorbě. Pokud tedy budeme chá-
pat vzorek zhruba šedesáti přispívajících autorů 
za vzorek o něčem vypovídající.

Dále v knize nalezneme zastoupen rovněž po-
kus o erotické sci-fi (Blumfeld 2001) i vyprávění 
o erotických zážitcích v kontextu reálných život-
ních situací (Emil Hakl nebo Ravis Bian). Emil Hakl 
v rámci prostoru své krátké povídky zaznamenal 
vypravěčovu introspekci, kdy při koitu v botanic-
ké zahradě souběžně řeší úvahy o konci světa 
a v tutéž chvíli stíhá i další metakomentář o tom, 
jak je možné mít při milování takové myšlenky. 
Tyto úvahy sám před sebou bagatelizuje a konsta-
tuje pouze to, že mu hlavou táhly chuchvalce vaty. 
Haklův text spolu s povídkou Milana Kozelky patří 
k textům, které nemají platnost pouze v antologii 
erotické literatury, ale mají přesah k obecnější vý-
povědi o člověku a patří k nejzdařilejším příspěv-
kům v antologii.

Intimnější, lyričtější polohu nacházíme u auto-
rek Terezy Riedelbauchové, Kateřiny Rudčenkové 
nebo Marie Šťastné. V jejich případě se stále jedná 
o erotickou literaturu (i když by zde publikované 
texty zajisté obstály i ve sborníku lyrické poezie), 
avšak oproti mužským protějškům je na první 
pohled zřejmá menší explicitnost příspěvků (vyj-
ma S. Antošové a E. Frantinové) i větší míra emo-
tivnosti a niternosti. 

U mnoha povídek není divu, že si řada autorů 
zvolila pseudonym. Snad jim ten pocit, že se scho-
vají za jinou osobu, pomohl odpoutat se od auto-
cenzury a neubírat na explicitnosti své fantazie 
a vyjadřování. Což ovšem ne vždy musí být jev 
pozitivní. Z více než šedesáti zde publikujících 
autorů se poměrně velká část vydává na půdu por-
nopoezie, kdy popisované pudové fyzično je na-
vozováno ryze laciným humorem za pomoci armá-
dy vulgarismů a okázale primitivního rýmování, 
jako na příkladu úryvku od Františka Parožka: 
„Jmenovala se Kordula / měla těžkou prdel / a kozy 
jako z olova / Jak už jsem předeslal byla těžká / ale 
přesto velice hezká“. U textů podobného charakte-
ru už je poměrně těžko odhadnutelné, jedná-li se 
o záměrně přehnanou snahu o lidovou vulgárnost 
nebo neschopnost autora takového textu nalézt 
kreativnější způsob vyjádření. Ovšem budeme-li 
vycházet z české kulturní tradice hospodských zá-
chodků a tamější lidové představivosti, má taková 
tvorba svoji hodnotu, svoje místo (na těch záchod-
cích) a určitě i nějaký smysl. Proto neopomíjejme 
ani tuto linii ze statistiky erotické literatury. Podob-
nou poetiku má v léta neměnné formě i porno-
folkař Záviš, rovněž přispěvatel této antologie. 
V podobném duchu se odvíjejí i básně brněnského 
básníka s pseudonymem Homér, u nějž ale mů-
žeme nalézt podtext ducha doby normalizační 
bezbarvosti bez vyhlídek na změnu k lepšímu: 

Štěpán onanuje 
Štěpán onanuje a kouří marsky
Štěpán onanuje, kouří marsky a pije rybízák
Štěpán onanuje, kouří marsky, v hospodě pije piva
a každou sobotu se odváže na zábavě
Štěpán má děvče, výuční list a povolávací rozkaz
Štěpán onanuje
(báseň Štěpán)

Jak již bylo řečeno rukopisy autorů jsou dato-
vány už od osmdesátých let. Za doby normalizace 
byla erotická literatura jedním ze zakázaných ovo-
cí. Tehdejší přístup a (ne)otevřenost vůči erotice 
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a pornografii se při jejich psaní mohla, ale nemu-
sela projevit. Autoři pak mohli, ale nemuseli cítit 
svobodu při prolamování tenkého ledu tabuizo-
vané erotiky. Otázkou zůstává, zda je erotika a por-
nografie vůbec detabuizována i dnes. Zápornou 
odpověď lze tušit ze skutečnosti, že někteří oslo-
vení autoři nesouhlasili se zařazením do antologie 
a jiní pouze pod pseudonymem. 

Nakonec citujme autora s pseudonymem Hon-
za Hnůj, který nezáměrně, ale s o to větším zása-
hem do tematického terče, v úvodu ke svému pří-
spěvku bezděčně vystihuje gró důvodu existence 
této antologie: „Frnda znamená v sanskrtu jasmín 
a jako k takové je k ní třeba přistupovat. Není to 
obludný prochcaný flák masa, jak se ti snaží nabulí
kovat otupělí kreténi od vás z výčepu. Jsou to dvířka 
do tajemné zahrady, v níž se skrývá stín snu.“ 
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Dvanáctero paní Loty
Erotický výběr z cyklu dvanácti básní, se kterými vystačíte 
na celý rok

alEš misař

ČERVEN      /v žárlivostí jeptišek/

Z kolmých polední
dolévá parkům do poháru, 

přes okraj zídek víno zelení,
jen vítr foukne, listí zapění

a včely propijí se k jádru.

Milenci přišli vázáni
sliby i chmýřím pohlaví,

ze zubů a ze rtů, křesadel, 
v dvou jiskrách těl 

odskočí do trávy, 
víření štětců nahých 

ten obraz ještě dobarví. 

A Lotka rozepíná paraple
s potiskem ohňostroje 

a zdraví sestry svoje, 
jdou proti do kaple.

Jen závist přetře
film tváří v procesí: 

Lotku uchopí ruce keře,
tam svého ptáčka chytne si.

TexTáž
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A nás kdo pohladí
a za kostelík odnese
pro nedotčené poklady, 
co zmuchlaly jsme do čepce? 

Milostnou křečí luceren
šero se v parku zamihotá, 
Lotka prý směla večer ven
a v noci vrátila se domů Lota… 

– Sestřičky s vyhlídkou na červen
kulatým okénkem…

Náš jazyk přilepen
na patro žíznivého nebe, 
nic, žádnou hlásku nevysloví,
ať večer nastartuje motor cvrčků
a sveze nás na hotel tisícehvězdičkový. 

…
Zeleň zahrad zraje, zeleň zralých zahrad z ráje,
zahrad oné zeleně, v níž Lotka přišla o věnec,
a nakonec
přišel i… 
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ČERVENEC      /bleskem skutých prstenů/

Vzduch –
v zatuchlé klenotnici

šperků much chrastících
v malátných záclonách, tvůj krk

polyká olovnici ze spletených štírů,
dokola se valí hodiny dle Salvadora Dalí, 

bříška plžů měknou v pánvi asfaltu,
jíž žízeň plazí se do úst a na plíce,

ždímal bys i střepy sklenice,
kterou stačil rozdrtit 

buchar such. 

Podezřelé klišé páchne
z pouště připálené do modra

po jaderné zkoušce slova, obloha! 

Mladá Lota
pod ní nesmí,
ta se rozletěla 

plným hladem 
pastí do života.

Vlajka jejích vlasů vlaje, 
volánky se chvějí,

lýtka rozkývou 
zvon sukni,

ale srdce mužů
v kalhotách se chvějí!

Vlaje vlajka vlasů jejích.

A dálka nabírá 
na závoj ze stříbra

a vlahý dech hladiny
zvečera vlečku přizvedá,

kam kráčí a za kým tajná nevěsta?

TexTáž
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Vzduch –
strojí svatbu,
hudba brunátní
v kontrabasu mraků,
hromy tlučou na buben 
s propínanou kůží vraníků,
na Lotině prsteníčku zaleskl se
prsten kýmsi bleskurychle navléknutý,
požehnání sítem šumu snese doslov deště. 
Padne polibek a skutálí se do rubínu,
kostelní věž zapřáhne oj stínu
k červánkovým kočárům
a doschne do temper 
v paletách řeky
město navečer
tekoucí věky. 

Paní nevěstě se líná louka klaní,  
stébla choulí se jí pod střevíci,
dávají se před ní do klekání, 
vstávajíce jí zas za patami: 

Loto, koho jste si vzala tento den?
– Vzala jsem si… Tento den.  

…
V noci vesmír,
který se rozvíral
rychlostí deštníků
v plodných tmách 
za jejíma očima,
když přijala tě, 
cvrkotem hvězd
letěl jsi, šel ze štěstí
až strach:
Mrazilo stvoření. 

Psssst! 

38
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ilustrace
Václav smejkal
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sRPEN      /sklízí hodiny/

Mrtvičné ticho,
poledne lehá do polí
a březnem vystříknuté sémě 
na srpnové pánvi země zlatoví…
Poutníku, postůj vprostřed polknutí – 

Zubatý stín pluje 
po rozbuškách klasů,
jednou dlaní hladí lány,
druhou laská půlměsíční břit, 
ženci smrtku stíhají – čí kosa dřív? 

Bílou sij,
zelenou zalij, 
dej žlutou žhnout,
pak oranžovou žnout,
tu dopéci a krájet červenou,
pak pojez, pomiluj a nepřezraj,
než v ohni barvy hnilob vzplane ráj. 

S vrchu těhotného kopce
Lota viděla až do návsi
a všimla si, že smrtka,
rozpažená v hodinách,
nás třetí ručkou žne
v každičké vteřině.
Dala se do běhu. 

Už hoří hřívy koňských šíjí pěšin, 
pšeničný bělouš hlavou pohodí, 
bouře se vzepne v sedle,
hrom zapřáhne údolí
jak kočár, odehřmí
do břicha stodoly. 
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A matka Lota s kočárkem malá Lota kočárkem se vypravily,
kusadla kombajnů stříhala nadváhu zlatovláskám.

Pak ženci se smrtkou k poledni se rozžehnali,
když kostelům se lil pot z věder zvonů,

jež naříkaly, že jen živé žehne žízeň,
i velebily, že jen živé sežne sklizeň. 

…
Sláva sláma, sláva sláma,

ze stodoly svítí stohy slámy,
rybník tleská v rytmu ryb,
rybník tleská v rytmu ryb

o kalné páté ranní!
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ilustrace
Tereza silonová
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Duše Jihu
Výběr z připravované stejnojmenné knihy

Kamil NoVoTNý

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

Nabídla ses mi takovým způsobem, že jsem musel vstoupit 
do erotické literatury

Přede mnou se míhají stránky tvého hrudníku, 
otáčím je jazykem a občas zahlédnu přisprostlý obrázek.

V interpunkci mám jasno – je to krátký nebo dlouhý sten
a kapitoly odděluješ silným stisknutím stehen.

Slova šeptáš od počátku rychle – máš čtení ráda.
Zpomalíš jen, když se ptáš – Líbí se ti to?

Tvé pointy jsou jako laně rozkročené ve sněhu.
Vylekaly mě, je jich plný pokoj, vzpínají se na zadní 

a musely vzbudit všechny sousedy.

Nabídla ses mi takovým způsobem, že jsem musel vstoupit do erotické literatury.
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literární orgasmus

Mluvíme o sobě jako o knihách. Nabízíme si svá těla jako dobrou literaturu.
„Chceš si číst?“ řekne a mně se zježí hřbet.
Někdy padají tvrdá slova, jindy je naše kůže poseta křehkými písmeny něžnějšími
než sněhové vločky.
Až jednou, uprostřed víkendového čtenářského maratonu, zvedla skutečnou knihu a dala mi
z ní číst. Byla to kniha Milenec lady Chatterleyové z roku 1928.

„K očištění a oživení ducha je zapotřebí čiré smyslnosti. Čiré plamenné smyslnosti, žádné špíny.“
Uprostřed lebky pocítím bzukot přetavovaných ganglií. Zvrátím se nazad a nechávám tu dívku
jen tak ležet.

Prožívám literární orgasmus.

Postelová scéna z konce listopadu 2012

Milovali jsme se celý večer, jen občas něco sezobli nebo se napili jejího bezovo-zázvorového čaje. 
Je půlnoc, ona je blondýna, leží vedle mě a něco zkoumá na svém těle. 

„Zvláštní,“ řekne, „vůbec poprvé cítím bít své srdce.“
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Gastrokrajina našeho milování

„To je italská slanina Pancetta. Je z boku. Není uzená, jen sušená. To je ten rozdíl,“ řekne mi jedna 
dívka a já si vybavím, jak ji držím za boky a přitahuji k sobě. Posype černé olivy voňavým kořením 
a přidá k nim pastu z čili papriček. Vzpomenu si na dopoledne, kdy jsme nevylezli z postele. Bylo to 
ostřejší. Postupně procházím gastrokrajinou našeho milování. Je postavena na kvalitních surovinách 
a originální přípravě. Žádné náhražky ani umělá sladidla. Je to pestrá, rafinovaná, zdraví prospěšná 
strava. Mám zkušenou průvodkyni, ta dívka žila v Římě. To jsem zvědavý, kam budu cestovat příště.

Křížová cesta do světa erotiky

Je prvního prosince a od rána se milujeme.

V poledne je jasné, že slunce bude svítit celý den, vylezeme z postele, vezmeme auto a jedeme 
k jedné křížové cestě. Les je pokryt jemnou vrstvou sněhu jako hedvábná krajka na nahém těle dívky. 
Týdny bylo tmavé sychravé počasí a neustále si přivykáme na plný sluneční svit.

„Jako v pohádce,“ řekne ta dívka, když najdeme tu křížovou cestu.

Už první zastavení je divné. Nepokrytě erotické. Druhé také. Ve čtvrtém, kdosi dokonce připevnil 
do obrazu nádherné červené srdce. Na dalším je detail ženského pohlaví s blížícím se mužským 
údem.

„Zvláštní,“ řeknu, „ale tohle je spíše tantrická křížová cesta.“

Obrazy jsou plné duhových barev a srdcí. Vycházku končíme u dřevěného kříže. Je celý natřený 
na červeno!

Jedeme mlčky domů, na večerním programu máme lásku.

Je to naše první společná křížová cesta do světa erotiky.
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Konec světa

Nemůžeme to dělat ve tvé ložnici, tam spí tvé kočky. 

Děláme to tedy na zemi v kuchyni, pouhých několik dní před koncem světa.

Naše těla mezi sebou křešou nové a nové světy a konec toho našeho je vůbec nezajímá. 

Je jen pouhou příhodou uprostřed našeho objímání.

Docela normální, zdravá kočka

Jsem v bytě jedné dívky, která mi říkala, že žije sama. Je to jogínka a sex používáme jako nástroj 
k osvícení. Ona je jeptiška, já jsem mnich a bezvadně nám to spolu klape. Milujeme se ihned po 
příchodu do bytu, pak znovu, co si chvíli povídáme a než jdeme spát. Máme opravdu pěkný církevně- 
-erotický vztah. Ložnice je náš chrám. Co tu nehraje, jsou ty kočky. Jedna je pod postelí a druhá 
na římse okna. Ignorují mě, utíkají přede mnou a první z nich se nikdy neukáže, jen mě tiše nenávidí 
zpod postele. 

„Co je s tou kočkou?“ zeptám se jednou, hned poté, ještě zadýchaný.

„On si myslí, že je můj manžel,“ odpoví ona a mně se uleví.

Všechno je v pořádku, ten kocour je úplně normální.
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Zen v koupelně

Sprchuje se po mně a já jen tak sedím v kuchyni a dělám, že mi to nevadí. Samozřejmě že to znamená, 
že voda jí proudí rozkrokem po stehnech dolů, ale rozhodl jsem se, že budu mít nervy jako provazy. 
Vím, jakým mýdlem se mydlí. Tře si jím prsa a pak se opláchne. Mýdlo se jmenuje Zen. Její přívětivé, 
jemné tělo je celé od toho mýdla. To už je meditace vyššího stupně. Nic pro začátečníky. Taky by se vám 
mohlo stát, že ztratíte hlavu, a všechen zen by byl ta tam. Je tam nějak dlouho. Znovu a znovu si pouští 
vodu. Já ale sedím v kuchyni, poslouchám rádio a jasně, že jsem úplně v pohodě. Skladba se jmenuje: 
Jsem s tebou ve vaně a umývám tě. Smyčce šílí, je tu závěrečné matiné. Unešení hudebníci spojeni 
jednotným taktem se pohybují jako v transu. Černovlasý mladý dirigent se snaží tu mocnou,
rozjitřenou energii ovládnout, ale vymkne se mu zpod rukou. Vytryskne do hlediště jako nějaký 
šílený kůň a vnoří se do diváků. Dámy sténají, muži se vrhají na nejbližší ženy. Jejich běsnění
doprovází rytmické údery bubnů. Klapnou dveře, vyjde z koupelny a dá mi pusu. 

„Voníš mýdlem Zen,“ řekne.
 

Chci, abys věděla, co se děje, když vaříš

Moc mě to mrzí, ale když stojíš v kuchyni a jemně připravuješ jídlo, tak mi nezbývá nic jiného, než se 
s tebou milovat. Nosíš často ramínko spadlé a právě tam začínám. Natahuješ se pro něco do skříňky 
a v tom ti zezadu přiložím ruce na prsa. Dlouho jen tak postrkuješ zeleninu na pánvi, ale to už pevně 
svírám dlaněmi tvůj zadek. Najednou je hotovo, usměješ se a dáš tu dobrotu na stůl. 

„Dala jsem tam lásku,“ řekneš a mě to celé mrzí dvojnásob.
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ilustrace
Tereza silonová
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Fotografie jednoho zasténání

„Vlastně to bylo naše první milování, když jsi mi řekla, že ti nahoře nevadí kousání. Měli jsme jenom 
jedno rande, ani to ne a teď tohle. Zkusil jsem to a ty ses prohnula a zasténala.“

Tento obraz dál nepokračuje, zasekl se jako nějaký starý diák v promítačce, vystřídá ho tma, pak to 
v přístroji klapne a v sále zase svítí ten zastřený, trochu rozmazaný záběr toho zasténání. Diváci jsou 
už netrpěliví, otáčejí se do světla reflektoru a ptají se – tak bude něco dál, sakra? Nakonec to všechny 
přestane bavit a s brbláním se zvedají ze sedadel. Pozdě večer jsem už v kinosále úplně sám. Znovu 
a znovu si pouštím v hlavě tvá slova, kousnutí a to zasténání. Mám to ale štěstí. Jsem majitelem 
té nejšmrncovnější fotky v dějinách erotického umění.
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Kompletní průvodce duchovními metodami a světem pornografie

Máme z toho oba obrovskou psinu. Oba jsme už kdysi až po krk zabředli do duchovních nauk a oba 
jsme pocítili, aspoň na nějaký čas, chuť kláštera. Vztah, který udržujeme, je však čistě postaven 
na bázi pornofilmu. Možná, když jsme se viděli poprvé, tak to vypadalo jen na průměrně odvážný 
erotický film. Pak jsme ale změnili žánr. Zkrátka vezmete ten nastavovaný erotický film, kde to nějak 
dlouho trvá, než to ti dva pořádně rozjedou. Dáte si ve střižně nějakou práci a necháte tam jenom 
jachtu, pláž, podlahu v kuchyni a vanu. V praxi to vypadá asi takto: jsme spolu asi třicet sekund 
v posteli a právě tak nějak začínám, když řekne: „Už mi ho tam dej, nemůžu to vydržet.“ Ve střižně 
mají napilno. Vlastně je tam nějakých třicet sekund navíc…

svatební smlouva na zubní kartáček

Seznámili jsme se a ihned spadli do intenzivního sexu. Nevadí nám to, zdá se, že jsme v tomhle oba 
úplně zdraví. Známe se dva nebo tři dny a vždy to spolu děláme v jejím bytě. Právě se nám povedlo 

jedno možná až příliš zuřivé milování, ale aspoň rozbilo ten podmračený den za okny na kusy, když 
ji vidím, jak rozbaluje nový kartáček.

„Budeš tady mít kartáček,“ řekne.

Je to moje první kartáčková svatební smlouva. Nepotřebuje žádné kněze a svědkem jste si sami. 
Jednoho dne vezmete ten kartáček z plastikového šálku a on už tam dál pak není.
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Nyní vám popíši, jaké má vyvrcholení

Možná jste celý život hledali název povídky, který by vám opravdu sednul, ale už jste to vzdali. 
Vidíte, a to jen ten moment, kdy to k vám může přijít. 

„Je hodně hlasitá. Její steny jsou prudké. Ohýbá se jako luk. Její orgasmus přichází ve vlnách. V klidu 
leží, když s sebou najednou začne znovu cukat jako nějaké zvíře.“

Ale to je normálka. Jde o její oči. Nějak se vždy stane, že se přiblížíme obličeji tak blízko, že se její 
hluboké modré oči rozplynou a místo nich se objeví nekonečný vesmír. Je také modrý. Dívám se 

do těch zastřených, oddaných očí šukané laně, neztrácím je a v určitém bodě něco praskne.

…

Jsem uprostřed stvoření, přímo v srdci Boha. Je tam nádherně, božsky.

Tolik let jsem se snažil. Hledal prázdnotu, modlil se a putoval.

Bůh je láska. 

Vlastně máte ty povídky dvě. Popsal jsem vám totiž i svoje vyvrcholení.
Vzdejte to věčné hledání. 

Boha máte v sobě. 
Jste sami svým vyvrcholením.

ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)
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sex, orgasmus, milování

Jasně, bulvár, říkáte si. Omyl. Čistá matematika. Je to vzoreček. Matematická šifra nepřetržitého sexu 
po dobu jednoho měsíce. Takže, co se stalo?

 No byli jsme docela vyprahlí, když jsme se potkali. To je první činitel. Sex. Pak, v určitém bodě 
přímky našeho vztahu přišel jeden orgasmus, který to všechno tak trochu nečekaně exponoval. 
Otevřela se nám při něm srdce. Vytryskly nám slzy a zaplavila nás láska.

Tedy výsledkem sexu s orgasmem na druhou je milování.

V učebnicích tantrických škol by to vypadalo nějak takhle:

Sex x Org2 = M

Kdo nemusí počty, tak tu mám ještě slovní vyjádření té dívky, vyřčené ihned po vyřešení té rovnice, 
přímo v posteli. Tedy pro humanitně zaměřené, čistý český jazyk.

Leží na zádech a horoucně mi tiskne hřbety dlaní ke svým tvářím, po kterých stékají slzy.

„Tak jsme se prošukali k lásce,“ zašeptá do ticha.

Je tady ještě někdo, kdo to nepochopil?
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Partnerský problém v sexuální oblasti

Jako každá dvojka, i my máme spolu co řešit. Ta potíž se s námi táhne od první chvíle, co jsme 
se uviděli. Chceme se stále milovat. Prostě to spolu dělat. Mít sex.
Je to vážné. Není to úplně snadné vyřešit. Nemáme k tomu žádnou vůli a ta je základ. Bavíme se o tom, 
když jsme spolu, ale zatím jsme k ničemu nedošli. Ona je vespod, já nahoře a vypadá to asi takto:

Já: „Tak co, budeme to nějak řešit?“

Ona: „Jasně, nepřestávej.“

Já: „Ty potvoro, takhle se ničeho nedobereme.“ 

Ona: „Zezadu!“ 

V mžiku se otočíme a já: „Miluju tě.“

Ona: „Myslím, ach, že to dneska, ach, nevyřešíme, ááách.“

Já: „Ok, necháme to na jindy, ááách.“
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Proč miluju tvůj orgasmus

Protože miluju Boha. Prohneš se a začneš křičet. A Bůh mi vniká do uší, protne mi lebku a zalije 
ji až po okraj mešním vínem.

Hej mniši, žáci, mistři a jáhnové. Obelhali vás. Bůh je uvnitř. Venku jsou jen prázdné mešity 
a chrámy.

šukání

„Šukáš dobře“ nebo „Seš zrozenej k šukání,“ mi říká jedna příjemná blondýna a mně to vůbec 
nevadí.
To vy jste z toho úplně v prdeli. Tak to se nepovedlo. Takhle by se přece mluvit nemělo. Tento autor 
mezi slušnou společnost nepatří.
Hovno, vážení měšťané. Nechápete, že každá žena je Božská, že je svatým chrámem světla a celého 
Stvoření.
Jste to vy, kdo ve skutečnosti nikdy nemiloval. Nevíte nic o posvátném sexu. Styďte se, pohrdáte 
ženou, nikdy jste ji Velkým šukáním nepřivedli k Bohu.
A ještě něco. Všude malujete srdíčka, melete o lásce, ale zase jste úplně mimo. Je to prastaré zobrazení 
kundy. Ověřte si to. Je to vědecký fakt.
Jste tak vulgární. Nízcí. Všimněte si, když slovo kunda považujete za sprosté, tak jste to vy, kdo tak 
činí? Jste to vy, kdo ho činí nechutným. Vychází to z vás! Jste obyčejná hovada.
Nikdy jste se své ženě nedali celí.
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Dívka-bible v modrém přebalu 

Baví mě bible, korán, buddhistické sútry. Nejvíce mou mysl zasáhly zenové koany. Sedíte týden 
nonstop v meditaci, koan zaseknutý v břiše a najednou prááásk. Smějete se jako malé děcko.
Jste volní! Zase jste odhodili kus zbytečného myšlení. Ještě nějakých padesát let a vaše mysl bude 
jako zrcadlo. No a pak přišla jedna pružná dívka a rozsekala mi ten pečlivě složený mnišský obleček 
na kusy. Vzala mi úd do úst a vysála mi z něj všechny ty kraviny. Drží ho u kořene, pevně ho saje 
a nepřestane, dokud uvnitř nezbude vůbec nic. Jako poslední přišli na řadu všichni ti zenoví mistři. 
Seděli tiše, s rovnými zády, s pohledem upřeným před sebe a sotva dýchali. Vypadali, že tam zůstanou 
na celou věčnost, ale ona je všechny vysála. Její naběhlé rty se staly bránou bez dveří.

Poslední zenový mistr se zvolna otáčí ve víru, zvedá prst a řekne: „Už víš, kdo jsi?“ Ta dívka o tom neví, 
ale sex-zen, co praktikuje je čiré osvícení.

V sex-zenu platí jiný čas. Padesát let za jednu vteřinu.

Ta mladá žena, co si vedle mě právě přisedla v čekárně, je dost sexy. Má vysoké kozačky, punčochy 
a čte si kapesní vydání bible. Bible má modrý obal. Hodí se k její modré sukni. Připomíná mi tu dívku 
s ústy přinášející Blahoslavenství. Možná je to přímo ona. Má modrý přebal a sedí vedle mě v čekárně. 

Já jsem úplně prázdný a ona je plná súter a biblických veršů.
(taoistický konec)

Všichni čekáme na svět, kde jediná vteřina znamená padesát let.
(katolický konec)

Čekáme spolu na jedinou vteřinu, ale ona nepřišla ani za padesát let.
(evangelický konec)

Ve vzduchu je cítit chuť rozkrojené vteřiny, která nechává obživnout posledních padesát let.
(tantrický konec)

Je to jako v bibli.  Už jste někdy viděli, aby nějaká dívka měla jasný konec?
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Erotika na jiskrách čistých 
strun
Výběr básní z let 2000-2013 

JaRmila HaNNaH ČERmÁKoVÁ

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

Zázračnice
 
Studánko
nespadl do tebe můj milý?
Nebo jej víly
obloudily prstýnky s rosou?
Studánko
v studu zrcadlíváš
spanilost chlapce Krista bosou
objímáš pružný pevný kříž
miláčka
– prý božího syna?
Však on je můj tak jako tvůj
– ty která umíš rány hojit
jihnoucím jívám jizvy spojit pohledem
Studánko
nespadl do tebe můj milý
cestou do nebe?

/Něžné žně, 2005/
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Pouť za černou lunou
 
Emane Emánku lapím tě ve spánku do vlastních záchranných sítí
/jsi mojí vášni i mé něze jen medvídětem na řetěze/
 
Jak motýl půlnoční jak trikot bez flitrů pod mojí lampou se vznítíš
/jsi sokol zkrotlý pod mým šátkem jsi velký bloud i s vel… blouďátkem/
 
Emane Emánku s knírkem i v župánku před prázdnou manéží
– Chci tě! Eman –
 
cipovaně – tudíž tě dostanu/!?/
A neboj Vezmu si tě!!!

Nasucho
 

Drásá mě
drásá mě tvá krása

Bolí to
nebýt tvojí ženou

A mateřštinou roztříštěnou
se zdráhám vyslovit svůj stud…

 
O drsné patro

/Bůh mě suď/ O drsné patro zadrhávám
když se tě v duchu navždy vzdávám

O slůvka něžná slůvka hravá
rozdírám nehty do krvava
a cítím /ano Bůh mě suď/!

A cítím pod nimi tvou hruď

/Skazočky, 2009/
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Veliká noc - Vzkříšení 2013
 

Flétna a loutna srdce mého
milého

ťaly do živého
vytryskla prýště příštích slok

a otevřela pravý bok
písni

i vodě s krvotokem
 

A nad pravým i levým
okem

jakoby dotek opatrný
uvolnil trny

Svislá třísla o jiskru čisté struny
křísla

a roztříštila pohár písně
– můj Bože! Vznešeně a přísně

nese se oblouk první sloky!
Jak boky loutny

srdce mého 
tne moje struna do živého!

Můj vzkříšený!! Můj štíhloboký!!! 
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Hmota
 
Lísá se libido k tvým nohám
a olizuje slabiny:
    Sex
    jediný
    tvůj věrný pes 
Otrocká láska bez hrdosti
oddanost slepá žárlivostí z vylízaného talíře
    Orgasmus?
    Leda pro zvíře!

Zvěrokruh
 
Býčí chřípí
kruh od chlípnosti neodchlípí
a bojovný duch
nejde k duhu tupému stádu v bludném kruhu
volů
 
Ztráta plodnosti míří dolů
a slibná
křivka pokroku začíná mízou v rozkroku
 
A nebude nám líp /ne/?
když chlípná s chlípným schlípne.
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Pozitivním umělcům
 
Od Balantinky do baletu
a od baletu k HIVé
– ach naivní můj údive
balancuješ na špičce jehly?
 
Anděli
padlý na forbínu
v nohou směs olova a cínu
mohou tě bližní ještě spasit
aby tvá křídla nesežehli
infikovaní cherubíni
– démoni
nekrofilní krásy?
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Antika
 
Stvořil si Zeus
diamanty
pro potěchu svých božských očí:
„Jdi amante
s diamantem!
Kol prstu si tě neotočí ani má choť
bohyně Héra
a z vestálek jen málokterá ti neotročí
pro tvůj třpyt…“
 
Chlad vášně nelze uchopit
– jakoby láska bohů zábla
/: A ledové je sémě ďábla :/
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aktuálně
 

Jalové blábolení
o chtíči

 
Jepičí tanec

mozek slepičí
 

slepýší stopa
v patách proroků

 
a světlo poznání

zazděné v rozkroku
 

duchovní souznění
končící u řití

 
konečník

s růžicí zdobenou nežity
 

A život? Nežitý
pro krásu Pro lásku

 
ve smyčce

povislý na konci provázku
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Bestia nera

Kamil PRiNC

Vyznání

Jsem poutník po tvém nahém těle,
jenž tábor v klín tvůj rozbije
a ňadra tvá co polštář stele;
pak vzhůru do snů, adié!

Jsem kartograf, jenž těla terén
rty v mapu tvojí šíje píše.
Chci navždy být tvé vůni věren;
ach, v dekoltu tvém dobýt říše…

Tys z čisté krásy vytesána,
pod šarmem tvým se můj svět kácí…
Jsi sličná a líbezná panna,
i když jen nafukovací!

---------------------------------
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Elegyje

Jsem upřímný, moje milá, nevím, co je nevěra.
(V gatě schovám františka a do knihovny Gellnera.)
Nikdy bych tě nepodvedl, nemám oči pro jiné!
Žádnou jinou nemiluju. No a tebe taky ne!

Bestia nera

Šestou noc v šest hodin, šest minut, šest vteřin
hodím tě, miláčku, bez lásky do peřin.

Šípková Růženko, jež nejsi vzhůru,
po celé století máš noční můru.

Rozepnu rubáš a tobě zas halenku,
pojď, Evo, dáme si jablečnou pálenku!

Doupě jak od Kafky bude náš dům.
Ne „krev a mlíko“, tys „šlacha a rum“!
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První růže

Rty její červeň krve nosí
a tvář zná zoře ruměnec,
má v očích komety, pas vosy,
nos tesal Rodin – umělec!
Tak půvabná! Tak dokonalá!
Jak anděl – bytost z étheru!
Až skryje lunu mraků šála,
noc vezme žezlo večeru,
pak svleču ji ze slupky šatů
co karamelku z obalu,
se lstí upíra Nosferatu,
já svedu děvče pomalu.
Tak pozná prvně dívka muže
a v klíně vzkvetou rudé růže…
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Noc hříchu

V mém domě vládne smutku monarchie,
v krb házím marné sny, když půlnoc bije.

Chorobný měsíc, makabrózní abbé,
skrz mraků paraván mží světlo slabé.

Flór hvězd jsou slzy, obloha teď pláče.
Má komteso, Vy anemické ptáče,
Váš dekolt, to je oltář z alabastru

– chci utrhnout Vás jako alpskou astru!

Rty Vaše, rudé víc než víno mešní!
A bradavky? Ach, duo zralých třešní!

Noc – to je likér opojný a svůdný;
za svítání Vás poručím dnu studny…
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Plyšáci

Když vyjdou hvězdy a luna se kymácí,
holčičky usnou jak uštknuté zmijí,
k bezňadré hrudi se přitisknou plyšáci,
kteří pak obživnou, když půlnoc bijí.

Vycpaní medvědi koupení v tuzexu
šmátrají děvenkám v klíně svou tlapkou,
nevinné hlazení skončí pak u sexu,
plyšák je nevinných dívčích snů lapkou.

A když se zlá loutka dosyta nabaží,
noční zpěv ptáků zní jak „Lacrimosa“,
medvídek usíná holčičce za paží
a ráno třpytí se v kalhotkách rosa.
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ilustrace
František J. Kalenský
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Prazvláštní triolety

Těch chlapů, co má Sidónyje,
to ani nelze popsat slovy!
Krev ze žil jako likér pije.
Těch chlapů, co má Sidónyje!
Pleť žhne jí, jak když hoří krovy.
Kdo chová ji, ten chová zmije!
V klíně má hotel hodinový.
Těch chlapů, co má Sidónyje!

Jed rtů tě zhubí zas a znova,
na loži číhá mucholapka.
Běl chrupu tasí černá vdova.
Jed rtů tě zhubí zas a znova,
je vamp a ty jsi krve kapka.
Zjev andělů, zášť Satanova,
skvost světice, chtíč jako šlapka!
Jed rtů tě zhubí zas a znova.

Dá si tě jako jednohubku,
pár nemůže být kočka s myší.
Má v jádru kaz, ač krásnou slupku.
Dá si tě jako jednohubku,
chtě nektar, lokáš octu číši.
Udělá z tebe kostí kupku,
nepleť si Lilith s abatyší!
Dá si tě jako jednohubku.

Ta květina má zrádné trny,
řas mrknutí je jak švih biče.
Pleť bílá je, leč v duši skvrny…
Ta květina má zrádné trny,
zlý levhart dřímá v téhle číče.
Má vlka spár i ladnost srny,
před ní by modlil se i Nietzsche!
Ta květina má zrádné trny.

Těch chlapů, co má Sidónyje!
Tartaru propast nosí v klíně,
pes kňučí, kde vlk jindy vyje.
Těch chlapů, co má Sidónyje!
Tys hodil perly mezi svině,
šels uschnout tam, kde monzun lije.
Chtěls hasit požár v hořlavině!
Těch chlapů, co má Sidónyje…
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Červený exces

Má bledá princezno, ty pláčeš sama v cele,
že v krvi soumraku se první hvězda smočí.
– Zlý pavouk krajkoví své sítě mouchám stele
a zločin zrcadlí se v stovce jeho očí.

Žes právě dospěla, to píšeš rudou tuší,
dnes archou stala ses pro duše nezrozené.
– A pavouk po vlákně jde na hostinu muší,
chtě v kleštích kusadel rvát úlovky své cenné.

Dnes prvně vlčí mák se skví v tvém dívčím prádle.
Pojď se mnou na lože a krev se zardí druhá!
– Tak pavouk posvačil sbor much – anděly padlé,
hnán pudů kompasem, jichž každý z nás je sluha.

V tmách dvakrát zjevila květ vánoční tvá hvězda,
vstoupilas do můry, která se ovšem nezdá…
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T.

Má oči Medúzy a zuby vlkodava,
spár líté harpyje a zmije zrádný jed,

zná zpěvy Sirény, též umí zabíjet,
je nad led chladnější, žhne víc než horká láva.

Jak kaktus nosí květ, kol nějž ční hrůzné trny,
je stejně zákeřná co žába šípová,

ten, kdo ji uvěří, jde v náruč hřbitova,
v tmách kráčíš do léčky s mdlou naivností srny.

Je anděl pekelný a jmenuje se „Touha“,
po jejím polibku i Pánbůh sám se rouhá!

Proč jinak znásilnil by Pannu Marii?

I mne žár spaluje, v tvář nehty zaryji,
mám oči krvavé a v duši křičím: „Dost!“

a s vervou Hamleta hrát musím příčetnost.
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Derniéra nevinnosti

Dívka pláče nad rozchodem,
padl smutek v duši dětskou.
Mši změnila v „Novosvětskou“,
když se dala zlákat svodem.

Stud a spleen se dívky zhostí,
chlípný pařát hrál si s prsy
a hřbitovních květů trsy
zbyly z věnce nevinnosti.

Srdce chladné jako nikl
měl ten Valmont – svůdce slizký,
hříšně líbal hrmu pysky.

Bílý hádek v lůno vnikl…
A teď dívka, nechtě březí,
v sklepě oběšena vězí.
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ilustrace
František J. Kalenský
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Génius noci

Je noc. Prší tuš, až vytváří se strouha.
Netopýr, ten anděl šera, letí tmou.

Farář zpitý „krví Kristovou“ se rouhá,
nebe chmuří se jak Edgar Allan Poe.

Nad propastí vyjí vlci teskný chorál,
hvězdy zejí v mracích jako roztoči.

Pahýl stromu ční co oceánský korál,
slunečnice za lunou se otočí.

Noc je chladná, tak se ke mně přitul, drahá,
láska je přec slepá jako Homér sám!

Chci, abys teď byla jak skutečnost nahá,
svlékni se a já tě slastí potrestám!
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sebehráč

Když jsem býval ještě chlapec malý,
rodiče mě přísně varovali:
„Nesmíš si hrát s částmi svého těla!
Chtíč je vězeň, ty jsi jeho cela!“

Prý, že zdraví škodí onanie,
člověk po ní křivne, slepne, mdlý je…
Nesmím rukou podhrabat svou deku
a vypustit hříšnou bílou řeku.

Já jsem však byl neposlušný chlapec,
hladil jsem si svůj kožený střapec.
K hříchu svádí samota a nuda,
proto jsem dnes křivá, slepá zrůda…



ilustrace
Jarmila Jiravová
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svatební píseň z Krkonoš

DaNiEl RaZím

Předehra k nevěře

Černý les ženám slibuje hory doly. 
Měsíc, přestrojen za lunu,
předčítá při svíčkách a víně
romány z červené knihovny.

Sovy pálené touhou 
rozsvěcí souhvězdí svých očí.
Kukačka přichází na námluvy
v cizoložním prádle. 

V kytici vřesu se ukrývají
loupežníci a peleš lotrovská
a kočka píše
navoněný dopis:

Dnes hříšná rozkoš
podpálí na poli slaměnou vdovu.

Výčitky svědomí
jsou krásné zříceniny 
opuštěných hradů.

---------------------------------
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svatební píseň z Krkonoš

(výběr z básnického cyklu)

II

Moje láska 
v minulém životě navlékala korálky
a tkala plátno ze lnu, 
dřela se v papírně anebo v porcelánce,
usínala na seníku
mezi čarovnými bylinkami a kořením
a za muže 
měla šichtmajstra železárny v Arnoštově.

Teď 
prodává v kině popcorn a coca-colu,
studuje personalistiku, obchodní management
a je nešťastná.

Vezmeme se?

(…) 
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Vii

Jednou si pořídím kozí stádo
a starodávnou dřevěnou almaru.
Na jejích dvířkách 
je harfenistka a lesmistr.

Každý na jednom křídle dveří
společně střeží svoje štěstí,
schované do tmy kredence
a uzamčené klíčkem.
Kdyby se dveře někdy otevřely,
namalovaný pár by byl rozdělen.

Červotoč ve skříni hraje na harfu
a dělá do lesmistra dírky 
jako od flinty.
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Viii

Láska v peřinách vší silou objímá sama sebe.
Drtí se v náručí,
je sladce krásná 
a nejdůležitější na světě.
Hoří.
Nemůže bez sebe 
ani chvíli žít.

Přikládá zběsile do ohně,
aby ve stisku objetí 
neudusila
svůj vlastní žár. 

Chybíš mi!
Jak dlouho se zdržíš?
Kdy zas přijedeš?

Na nebi svítí hvězdy z rozkrojených jablíček.
Láska si pro dnešní noc 
bere podobu koláče
tisíce barev a chutí.

Tma trhá v zahradě ovoce,
dlaněmi dotýká se plodů,
ze stromů padají ptačí slzy
a na vrchol Sněžky se v nosítkách 
nechala vynést 
jakási šlechtična.

Když první turisté došli až k prameni Labe,
poručili si po cestě 
kozí syrečky, placky a pálenku.

(…)
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X

Na cestu 
modravě svítí televizní obrazovky.

Láska tiskne sama sobě horkou dlaň,
choulí se tváří k svému rameni,
ovíjí si ruku kolem svého pasu
a po každých pěti krocích se zastaví,
aby se sevřela v náručí,
přivoněla si k sobě a dlouze se políbila.

Sama sebe se nikdy nenasytí.
Má ráda požár touhy, 
hroty na vrcholcích štěstí,
bolest, sny, závratě
a sněžnou slepotu.
Rozdala by se
tam, kde si může všechno vzít.

Všichni se ptali,
kdy tě přivedu ukázat.

Zvuk našich kroků 
plaší žluť čížků, bříška hýlů,
potokem proudí vítr 
s vůní pleti a listí.

Ticho se bojí v lese. 

Z tmy větví svítí 
vycházející slunce jablíček
a za každým plotem se vzteká pes.

Koupíme si spolu chaloupku?
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XI

Až ruku v ruce překročíme práh,
zatopíme si teplem domova.
Kolem manželské postele
si sedne maminka
a strejda.

Po stěnách rozvěsíme jeho parohy a flinty.
Maminčin stesk
v modravém světle televizní obrazovky
bude na stole 
u láhve kořalky
tázavě krájet jablíčka
a na zamčených domovních dveřích,
co nikdy nikam nevzlétnou,
přestože mají dvě křídla,
lesmistr 
za doprovodu harfenistky
bude tiše 
zpívat…
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Po otevření

JaNa oRloVÁ

Chceš-li mě milovat v podkroví
zabedni okna
Chceš-li mě milovat v lese
ať přijdou jeleni

---------------------------------
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fotografie
michal mareš
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Mezi hudbou a muži
existuje hlušina sovy
Měkká
rukou prostrčitelná
zvídavost

Po otevření 
byla úrodná

jako každý kouzelník
Nevěděla jestli má snít

nebo cítit vodu na svém těle
Jestli se nechat ochočit
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V krátké sukni
jsem srozumitelná
v krátké sukni
jsem skvrna

Na demonstraci proti supermarketu
začali upalovat nahé dívky
utekla jsem
v cizí košili
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Když na to mám chuť
jdu stříhat ovce

S rozkoší spadli jsme do vody
aby on usnul
a já bděla mezi rybami
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Když jsem se narodila
bylo všude oranžovo 

Ovce mají někdy pravdu…
Muž který si upravuje kravatu
má pak špatné svědomí
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Myslela jsem 
a to byla chyba
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ilustrace
Filip Buryán
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Vilná ze stejnosti

Za košilí nahmatal jsem nekonečno
pod tvou rukou cítím kamínka
venku vločka vločku chytá za vlasy
když ti hladím v nadprsence ramínka

Z tepla se mi dělá rosa ve strništi
do něj škrábu prstem sprostoty
místo – však víš – hladím poezií

No jo samé novoty

Přinášíš oběť v míse na ovoce
Výběr ze sbírky Ješité (2010)

PETR KaRas

---------------------------------
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Pandořina skříňka

V místech kde slušný stůl mívá vytlačeno
Tady jsem byl jedl a popíjel
V těch místech mívá žena 
Pandořinu skříňku
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Hladová

Přinášíš oběť v míse od ovoce
Krouhané vlasy tvého snu

s cukrem a šťávou sentimentu
rok co rok 

rozlévají melasu po okolí 

Už se topím
Rukama dělám tempa 

v houstnoucím pudinku
tvé lásky

Ve snu hraje roli
každé zrnko soli

každý pepřík co se k jídlu dokutálí
homole co strká prsty do škvír po příboru

a třešnička na vrchlíku

Ráno vstávám k hladu připravený
večer lehám hlady umučen

ozvěna se v prázdných trubkách rozlévá jak dým

Snídani do postele
kde místo něhy

z receptů 
se předčítá
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asisex

Vrátíme zpátky aktivní věk
Injekčně do žíly vpravíme mimino

Pár gramů puberty
Dvě ranní erekce
Odrhnem jablka
Kolenům o lino

Vzbudím se po noci
Patřičně odrzlý

Na čele klobouček
Léčebna úžehů

Holčičkám ukážem
Tři formy úlehů

Patřičně odrzlý
Vzbudím se po noci

Bude-li 
Vyprchám

Bude to milé
Na zádech století

Ischias pocitů
Z kolenních jamek

Jablečné pyré
Patřičně odrzlý
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DNa

Vstoupil jsem do svých svalů 
Jehličku po jehličce 
V kredenci schované molekuly 
Chvějí se pohybem levé ruky 
A slunce ne a ne dopnout kalhoty 
Svým klínem oslňuje 
Nás vidomé věky 
A chloupky jak z obrázků 
Prořídlou látkou mraků 
Kynou mi prstem 
ať 

Vstoupil jsem 
Po schodech tvých zipů 
Z předsíně tvého DNA 
Vypadaly šroubky 
Zaříznuté do matičky
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milování v průjezdu

Úzkou štěrbinou mezi domy
tím průvlakem zděných paží
dva procházeli
jak tiskli vnější boky na omítku
ona se jim na ně podepsala
opar hlinky 
prachu země kolem pasu
ranní večerník v barvě domu
první fleš
A vnitřní boky?
samet na samet
sice z pláten třením neupleteš 
co v brnění se vydovádí
ale co víme
třeba rifle rifli hladí
a zip se zuby zubí
došlo k tomu?
než 
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Tma

Kvílí a naříká
Se soustem za pravou stoličkou
Jen tak ledabyle pohozenou v rohu tlamy
A že se v rohu roží Jsem ji tam nechal
Pro zimní večery
Kdy tma už zkouší všechny grify
A zalézá mi pod košili
Všemi způsoby
Třeba převlečená za zimu
A netřesu se sám
Až si to sní odbudu
Rožnu
I pod košilí
I v trenkách
V ponožkách
A jinde
A to bude záře
S odérem mírně do zrzava
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Zpěvačka noc

V dnešní poslední hodince
Noc odzpívá 
ale vůbec neklopýtne na odchodu z pódia
jako na minulé štaci

Muzikanti rozloží svá těla do futrálů
do polohy milostného páru zalehnou 
Číšník židlím nohy zvedá 
až se v divné póze mírně zardí

Basista dnes base dělá chlapa Chlívák
S flétnou zpěvák dívčí trio za kulisy žene
první lekce masochistům klavírista dává
většinou jo 
jednou nene

Zpěvačka tím prostupuje
Přikrývá co nutno schovat pod deku svých vlasů
než prořídnou ranní mlhou
a dítě zařve
– muzikant je nahý
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ilustrace
Filip Buryán
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mezi stolem a páteří

Mezi stolem a páteří
  tam, co se rozetlali 
      povedení
          ležíce na zádech
  ona utíká před dychtivými deštníky
Dým se již rozlévá 
          pod svědomité háčky
    – ukapává
          A dál ho roznáší berle a hroty a snovačky
      až tam k jejím kotníkům
  Piští si a šuškají s květináči a ona je slyší, jak pestíky
        rozmazávají ta varhanní semeniště
          a chladí ji pod nehty a v zátiší
            kam nepoznaly příslib
          Pak vyvěrá a pozhasíná
    oklamaná
      celá

Hra na blikající divadlo
Výběr ze sbírky Vyhnanec s křídly (2008)

luKÁš VaVREČKa

---------------------------------
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* * *

O setkání s mláďaty
  zdálo se mi pravdivé říct
    že znovu ve mně rozněcují staré schizma
V jejich metamorfóze nejvíce se kříží 
      má otupělost 
        s rozechvěním nezkušených
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Pod schody

Pod schody
  tě zadrží 
    vybílené rozechvění

Nevystoupáš…
  … přes závěje, saponáty a flanel její košile 

Stížnosti pak sepíšeš křídou
      a útržky sešitů
        vysteleš lajny skříněk 

Nespravedlivé mládí a svou nálepku sterility počmárej
  a nezapomeň 
    … potrestat muškáty
      že burcují tvou představivost
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Pouť k idealismu 

Pouť k idealismu 
  vede od hluchoty přes vyčichlé silice
          epiderm a étery
       k iluminaci pod-robených těles
         odrazu a jeho zkratce
       k rozkošným oblinám signifikátu 
    – dárkovému balení mé zakázané touhy
Omámen naivní kulturou
          jsem zcela zapomněl poděkovat
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Hra na blikající divadlo

Na scéně 
  bosí se brouzdáme
    po měkkém podloží vně s chomáčky nítěnek
Zanícený se rozpíjí pel tvé kůže, v amplionech
      se osvícený rozpíjí
  a syčí ven a závěsy, vše pokrývá 
    ta maxima vlnobití s drapérií skutku
      … zarudlou tak jako akryloví ptáci 
            v přenasládlé galerii…
Zakrývám – a s alergií – svou tvář 
  si stírám – s ní i jedinečnost
      sní kterýkoliv sen
    Proč se mi jen vysmíváš, vždyť nevíš, podlouhlou 
      snítkou svázaná noc že mi zapraská tak
              až jí podlehnu
Podle tvé představy jsme měli rozšlapat
  spálené chloupky
    a stíny pod amplitudou smutku
  To by sis ale měla snad přestat hrát 
        na blikající divadlo
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Tělesnost

Někdy bys odprosil tělesnost za její svévoli
    … ostré hrany nožů na dopisy
      … ostré linie jejích rtů
  Rovnoběžné čáry se nikdy nepřekříží
Se sklíčkem v ruce jsi šel 
    dohánět podpis ve rzi
Teď v posvátném strachu se zašpiníš kapesníčky 
  a tak znovu klapka 
    ožívá jako za setmění
Nepozván zaskočíš 
        nejrychlejšímu slídilovi 
  vylámeš zuby a bojíš se pak 
      zamést po něm vlasy
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Jako liška
Dosud nevydané básně (2012)

mezi prkny pšenice
a těžká deka na zápraží

Zahrada před námi
na prádelní šňůře 
šátek místo sukně 

Obkreslím ti letokruhy
na otlačených zádech, ráno až 

spočítáme ohryzky a poztrácená 
jadérka nacpeme do kapes

Vyplašení
utečeme jako lišky 

jestli přijdou zametat
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milujme se v kolejišti
na trase mezi lahví červeného

a šicícm strojem po babičce
tam nákladní vlaky 

nikdy
nestaví

ochočení
pouštíme si draky
jako když skáčeme gumu
Zakopneš a zamotáš se
Jako včera, když jsem ti vlasy 
spletl s klikatou silnicí
lesem plným borovic
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obejmu tě až za tmy 
se tě můry budou na tváři 

třepotavě dotýkat
a ráno rozbitou 

petrolejku vrátím do kůlny
Kdyby nám bylo čtrnáct

rozpáral bych ti krajku 
tou svojí nešikovnou láskou

Milovali bysme se mezi pěti šesti nádechy
než konvice zahvízdá čas ovocného čaje

a poklízeli bychom celé hodiny 
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Když na terase žvanily 
mušle na provázku

a tubusem se přesýpala vůně pravé skořice
pouštěli jsme střevlíky mezi nohama nataženýma

od sebe k sobě, chodidly 
se dotýkali, když jsem si tě odvedl

styděla ses, ale já víc:
tvoje básně jsem redaktorce neposlal
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od klíční kosti do klína
už třetí den
rýha mezi břízami

Oholen jako doktor Zhivago
si jedu pro
poškrábaná záda
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fotografie
michal mareš
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Jak jsi krutá
Ze sbírky myslet jako auto (2011)

Jiří sTuDENý

Jak jsi krutá
přítelkyně má
denně mi srážíš hlavu
a necháš ji znovu narůstat
aby sis nemusel zvykat
na cizí ústa

Jak jsi pustá
tak jsi vypouklá
lež tvého klína
ta rozšklebená nicota
vyřvává do světa
svůj hlad

Nemám tě rád
jen pro ten kousek
zoufalého masa
  s tebou dál zůstávám

---------------------------------
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Dobrý den, vítám vás
stoupejte se mnou do podkroví
Nemám žádné postranní úmysly
Chci se Vás jen dotýkat
milovat se s Vámi a zavírat Vám ústy oči

Poslyšte můj hlas sametový

Až moje slova nasáknou ti do pyžama
Už nebudeš spát
sama
Až moje slova nasáknou tvým potem

nechám se přibít na tvůj kříž
hrotem

Dobrou, milá sametová
Výběr básní ze sbírky Tajnospády (2010)

laDislaV VoNDRÁK

---------------------------------
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Vážená a milá
ať už si to zasloužíte či nikoli

byla jste vybrána
abyste se stala potravou

pro moje divoké sny
Už dlouho jsem je nekrmil

je tedy zbytečné křičet
protesty přijímám až po ránu

A zmítání nechte laskavě na mně

Přijď za mnou
pokud zestárneš
Vařím dobrou silnou kávu
po které se Ti nebude chtít
samotné spát

Přijď za mnou
jestli zestárneš
půjčit si jednu knihu z těch
co dnes už nikdo nevydává
Přijď za mnou
a já Tvoje vrásky nasypu do dlaní
a dlouze do nich fouknu

Dveře a lahve otevírám rád
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ovečko moje ztracená
Koťátko divoké

Bolí mě srdce za plotem
Ovečko moje ztracená

Lištičko podšitá
Já s tebou počítám

Jsi ucho
které na mne slyší
Jsi hebká
jako bříško myší
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Marketing

Přiznám se před svědky
za lásku Markétky
upíšu duši čertovi
pokud to na mě nepoví
Přiznám se bez ptaní
za jedno pozvání
podškrábnu téměř cokoli
jen ať to příliš nebolí
Krvavý autogram
za příběh od Goetha
já – no a Markéta
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Přes tvoji mravenčí cestičku
přejel jsem ukazováčkem

a teď pobíhají tvoje myšlenky
do všech poetických stran

Zalehla jsi mi v uchu
A teď mi uvnitř zníš

Jsem ryba, která to má v suchu
a ty mým zpěvům rozumíš
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Panenko z pěny

Panenko z živé pěny
s hebkými myšlenkami

neblázni
Jen když jsme spolu sami

Zapálím svíčky
a křídou namaluju kruh

Chtěl bych Ti kůži prokousnout
aby Ti utek vzduch
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Chtěl bych být bernardýnem
Vyhrabat tě zpod laviny peřin
a horkým jazykem tě přivést k životu
na krku soudek s vínem
Sněží
Naho tu

Nezařazená předehra
 

Dobrou, milá sametová
Líbám Vás za všechna slova

co jsou na světě
Škoda, že neotevřete

 
(není ze sbírky Tajnospády)
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strach

Děsivé zavytí. Bojím se pekla.
Háravá fena do noci hekla.

Děsivé zavytí. To nebyla fena…
Do pekla svezla se má vilná žena.

satyr bez kopyt, člověk 
s rohy…
Ze sborníku Zatraceně málo cigaret (2009) a Privát (2011)

luKÁš BíNa

---------------------------------
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afatický brahmačárin
navzdory své víře

roztrhal védy a na papíře
před sebou

nakreslil kosočtverec
Ve vlastní hře sám

režisér i herec
ulehl hbitě na koberec

v předsíni
Podobně jako jogíni

byl odměněn vizí
jako by ho někdo cizí

dobře ukájel
MÓKŠA

ony

Vaše vůně zdá se mi tak sladká
Ach, Bože!

Proč jsou tady ony?!
Jejich pleť andělsky je hladká

nechci! (už ne)
Cítit jejich feromony…

Chci pancířovou plentu
neprůstřelný paraván

chci! (já srab)
Ubránit se sentimentu

abych už nikdy z ženských těl
ani malinký kousíček neviděl!

124



ilustrace
Filip Buryán
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Nevěrná

Na sklonku dne v pološeru 
tančíš. Zpíváš, směješ se.

Slyšíš Panovu flétnu
z rákosu. Říkáš:
„Až jednou vzlétnu
do kokonu spermasféry,
chci,
abys ráno mlčel
a díval se na mě 
jako satyr bez kopyt,
ale člověk s rohy!“

Zítra zase tvoje nohy
budou patřit Bakchantkám!
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labilní v útrobách
snad i v myšlenkách

stála u bočnice postele
ztrápená

zklamaná
Nenáviděla své tělo

chtěla ukázat 
co je pod povrchem
Asi proto jsem do ní 
vnikl co nejhlouběji

mlčky mlčí 
v zemi jáma
(sama)
Je na tom hůř
než kůl v plotě
diskrétně a o samotě
měla smůlu
Zbyla tady po tom kůlu
co z ní kdysi vyrvali
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fotografie
michal mareš
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lazebnická 

Stahují se nad mnou mračna,
jedna slečna panovačná
(rozmařilá samička)
chce mít z vlka zajíčka.

Její drzost nezná míru,
decimaci žádá kníru,
též abych měl líčka hladká.
Touží svádět holobrádka.

Nehledejte ve mně světce,
sáhl-li bych po žiletce.
Pro tajemství ženských klínů
risknul bych i gilotinu.

Sklízet řezné, sečné rány
netřeba. Mám jiné plány!
Bohatě mě uspokojí
sázet rány BODNÉ v boji…

Pro Tvou přízeň (i Tvých trojek)
vousiska mi kosí strojek.

le-chtivě!

DaViD maREš

---------------------------------
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Voyeurská

Když jsem čekal za křovím,
dáma s krásným hýžďovím

ode mne jen na dotek
vysvlékla se z kalhotek.

Krásná chvíle! Znenáhla
opona se zatáhla.

Škoda. Ale žádný strach,
mám to všechno na fotkách.

Čtyřčlenka

Řekla jsi mi o svých snech –
milování ve čtyřech.
Na hlavu Ti můj kolt míří.
Proč se divíš? Že jsi hnána
na mráz z domu puritána?

Nejdřív okus minus čtyři!
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Óda na „výsek“ ženské krásy

Jsem gentleman – však nezdárný.
Když vkleslý v křeslo cukrárny
upíjím mlčky svoji kávu,
rázem se měním na nemravu.

V zátiší svůdných kremrolí
je sladko, srdce nebolí.
Nebolí nic! Sním. Blízko rtů
mám dvě třešinky na dortu…

Jak mírný šmírák místo styku
vyznávám lehkou erotiku.
Tím odháním pryč světa tíhu,
že zírám dívkám do výstřihů.

Zpit snovým vínem (pozdní sběr)
vítám nefunkčnost hemisfér,
když mužský mozek zmezkovatí.
Kde rozum je? Snad v hrsti gatí.

Jsem gentleman – však nezdárný,
když vkleslý v křeslo cukrárny
mám vzdát hold celku. Ne! Zde holt
veršuji pouze pro dekolt!
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Nepraktova říkanka

Kdybych nebyl nepraktický,
vyletěl by ptáček z klícky
jak ze skály holubička,
zbavil bych Tě tísně trička,
vzpláli bychom jako knoty,
oděni jen do nahoty.

Chceš mi dát vše: tělo, retík…
Odpusť, jsem jen teoretik.
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(Ne)Filozofská

Přemýšlím dost nesvatě,
jak se vyhnout debatě.
Filozof jsem, však ONA
vidí ve mně Platóna.
Doufám, že ji neraní
mé úmysly postranní.
Vezu si ji na svém skútru
sepsat novou Kámasútru.

lásky(blá)bol

Deštík mi laškovně dopadá za klopu,
když myslím na Tebe – kampak Tě zakopu.

Dlouho jsi křičela. Pak ani nehlesla.
Jsem skvělý milenec! Toť součást řemesla
ztrhané kusy žen naházet do piksel.

Všechny jsem varoval, že mám pyj XXL.
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Bludičce

Chceš v náruči mi šeptat: „Pane!“,
probudit sopku (vře v ní láva),

mít to, co jiná nedostane,
zboží, které se neprodává?

Chceš cítit, jak se touhou chvěji,
jak v dlaních hebká ňadra hnětu

a pak jak loďka po peřeji
se ústy blížím k Tvému retu?

Chceš? Poodhrnu rty ty jemně,
snad zbavím je tím studu,

okusím sladký plod Tvé země,
v posvátnou vstoupím půdu…

To vážně chceš? Mně pod víčka
zbloudilá vlétla bludička.
Teď oslněný krásou ženy

jdu za ní kamsi do dáli.
Jsem světec hříchem zmrzačený.

(S)veď si mě rájem
  v močály…!
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Tvář nebes (sagarmátha)

Úplněk plní hrdlo sovy.
Neláska vlka vyhladoví,
však nikdy zcela nevyčerpá.
Jsem dobyvatel, ne jen šerpa,

tak za hranici dobrých mravů
vezmu Tě, dívko, na výpravu,
do výšin – tam, kam míří draci,
až tam, kde panny vykrvácí.

Nechystám lana ani krosnu,
nalehko vyjdu v nočním horku.
A budeš-li spát, vniknu do snu
ráznými kroky ku pahorku.

Podobna budeš žhnoucí soše.
Co zářez v pelest chci Tě vést!
To zamlčím – hnán do rozkoše,
jíž vrchol výš než Everest.
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osika osychá

Osika osychá ostychem.
Zjitřená jitřenka zlatí lem
Tvých šatů, jež jsi vysvlékla
na cestu rájem – do pekla.
Ztratíš se s prvním dotykem,
dřív než Ti slíbám slzy z řas?
Jsem žula citem rozměklá.
Ne kdysi, nyní zastav čas.
Chvěji se, něhou skrápím zem.
Osika osychá ostychem.

ilustrace
Renata Hans
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lůnění

Sám a mé ticho,
pláž rozkvétá, průnik
linií a hoblin, zátoka,
palác z pomeranče,
sny na dláždění,
čichám je
zevnitř, váček koření
zažloutlý,
stolek s kartami
a nad ním hvězdy
pod ním,
co ještě? Plovoucí
rak, zapomenutý 
kořenáč světla.

utopit hvězdu
Výběr básní ze sbírky Veget (2011)

JaKuB oREl TomÁš

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



139

TexTáž

ležím u tvých prsů
ještě neodříznutý,

napůl pohlavní, napůl
věštec. Neboj, není to lenost,

co vykvetlo na mých spáncích,
je to zastavení,

nepohnutí,
ode mne k tobě,

skrze tebe a do nitra,
ležím u tvých prsů.

utopit hvězdu
zapadnout do černého pláště
a čichat za rohem dívku
a uloupit její myšlenku – 
do černého pláště,
vytrhnout jí pramen vlasů,
potřísnit slinami
a vyčkat na zázrak touhy.
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amorův zlomený šíp

Voní zde klín
  mlaďounké trávy.
Motýli slétli z vrcholků hor.

Hadi se svíjí,
  lační po mase.
Oči mě pálí,
  píši sen o kráse.

Znavená duše,
    z toužení,
      vzdechů.
V lese se ztratila laň.
Detektiv umírá,
zůstal jen blázen.

  Had maso neochutnal.

a vlétl do ní nerozvážně…

maRTiN KoREČEK

---------------------------------
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Živly

Ze země tryská žhavá láva,
dvě pírka vznáší se nad vodou.
Hudba s vnitřní krásou svléká šat,
otvírá ústa.
Kresba nahých milenců,
propletených v objetí,
vypálená do kůry letitého stromu.
Míza vytéká z otevřené tužby
na jemné ochlupení dívčího lůna.
Ve vzduchu se chvějí horké polibky
a neklidná zem utichá.
Závoj, noční šat,
stíny a tajemství ukrývají
stud a ztracenou nevinnost.
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Než kohout vzbudí den

Na stěně tma,
měsíc se stydí.
Lukulské hody, tvoje tělo.
Nechtěl jsem statovat, mlčet
a trpět bez dotyku. 
Chtěl jsem tě.
Dotknout se stříbrných nitek
ve tvé noční košilce.
Pod ní a výš.
Níž a všude,
než kohout zakokrhá.
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Chrám

Hladím křivky smyslnosti,
postupuji zvrchu dolů.
Držím v ruce bílou svíci,
zapálenou žárem noci.
Měřím, hladím, objímám
teplo, tělo,
vnadný chrám.

Nákaza

Nakazila jsi mě vážně,
dostal jsem lásku nahou.
A vlétl do ní nerozvážně,
tak jako letos jaro do hor.
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I.  Přemýšlím, kterou klíčovou dírkou by ses neprotáhla. Pode mnou vrže lino, jako kdybych se měla 
po způsobu zmeků propadnout pod zem. Svými boky rozrazím dveře. Všechny. Shrnovací i zamčené. 
Rozkrajuju vodní melouny a hledám v nich broky, barvy kakaové prašiviny a nasátých klíšťat, 
kterými se jednou postřelím v duelu s tvým strážným andělem, bude mít na mě namířeno třešňovou 
peckou v praku.

II.  Jsem had, který žere, než se svleče. Ale i potkan, který posuzuje šperky podle toho, zda se dají 
sežrat. Okousávám tvé tělo, odděluji maso od kostí. Tvé bradavky jsou brusinky v bruselské játrovce. 
Vyzývavý karmín nad jemně růžovým rosolem, který klouže bezostyšně do hrdla pachem čerstvého 
sousta. 
(Kolik bude asi vážit můj posmrtný ostych, až z těla kůže zmizí jak jarem vyhnaný sníh?)

III. Nahmatávám ti poslední obratel, čechrám vzdušným gestem tvou neexistující oháňku, jsi ale 
jako liška, která si ji v pasti raději ukouše, než aby pošla v čelistech lovce. Někdy si přeju, aby naše 
těla rozřízli podélně na dvě poloviny, lžící vyškrabali mazlavý vnitřek, vydlabali sklivec s duhovkou 
a všechny otvory rozevřeli, nakonec nízkými svícemi těla prosvětlili jako jeskyně. 

IV.  Anatomie tvého těla je patrná. Žíly a vlásečnice a kosti, šprušle žebříků věřících do nebe. Hubená 
křivka tvé siluety je důkazem praktičnosti budoucího směřování ke smrti.

V.  Jsi můj klauní mořský nos, hrozilo-li by zasypání tvé písečné jamky, něžně tě klepítkem vystlaným 
mořskou řasou uchopím a přenesu na souš, kuličku, pružnou a měkkou, hebkou,
s a s a n k u. Tvá tvář nebude nikdy vyžrána od pudru, leda že bys v alkoholovém poblouznění čistila 
kávou póry, černé a vzlínající.

VI. Věřím na zdejší moře, že v nás nepřetrvalo náhodou, že s každým ponorem do našich těl vyvěrá 
na povrch po kapkách, v neviditelném přílivu par.

mlsné hanebnosti
odpověď na Zvrácené přitažlivosti básnířky lucie Ruškové

JaNElE Z lilKů

---------------------------------
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Peleš lotrovská

Úcurka atramentů
obstarožních památníků
již starých žen
ještě mladých klínů
 
zachovala se v pozůstalosti
lapajům větchíru
 
v panice dávených lárů
otisky
   albínských penisů
   zpuchřelých férií
ve špercích z vlasů



ilustrace
Hana Přinesdomů
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Esej ženského rodu

Zasycháš
lepíš se falešnou kůží
to je jak krmit psa chlebem!

Vůně nás sbližují
příště?
nohou mě obejmi
a páskem
od krku po hrudní koš
zatáhni za vlasy
nemusíš moc
jen tak
jak vrabci stačí
od hladu
divoké višně.

/V břiše pak rolničku zašít
silnou jak proti kašli
uslyšíš
kam nůž s něhou vrazit./
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

V mrtvém stromě se slunka nedořežeš,
ale můžeš je z něj vyřezat

Paraván
z papírmašé
–
zrcadlo tmě
hledá obrysy mé tváře
v ní.
 
Zvíře popošlo
–
měchy břišních varhan chrčí.
---------------------------------
Laciné víno
překvapilo zkušeného pijáka
hojností chuti.
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Pod stromy prší dvakrát

Pánev po ohni 
 kožíšek
  zaječí packy
     ještě teplé
  
         nazí jsou v ranním slunci
bílí
kaluže?
  rybniční čaj.
 
Je snadné muším tělem 
vést čáru okenní tabulkou
ale do zimy
 pro kapesník v kapse
  stisknout
    nerozmáčknout
 
polena v košíku
kožichem kočka spálila
 
žel...
 
 nalačno
  ani žebra andělská
    moletku nezahřejou.



ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Tvé dospívání v mém klíně 

Přeskakuješ kapitoly
slepuješ stránky
  a tak jiní
kteří by chtěli ve mně číst
museli by
    vzít nůž
aby se prořezali
ke skrytému obsahu
který jsi
         zapečetil
intimitou dvojstránek.
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ilustrace
Hana Přinesdomů
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Kdybych býval věděl
že to s tebou byl jen sen
spal bych aspoň sedm neděl
a snil dál jak Andersen

Netoužím tak po ničem
jako býti vaším nosičem
Na zelený položit vás pažit
Vaše ústa svými svlažit

Dívka s koblížky
Výběr ze stejnojmenné sbírky 

ZDENěK JiRÁsEK

---------------------------------
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osamělá dívka upíjí čaje
a její půvab roste
Pane čajovníku
ještě na stůl noste
Chci se dívat
jak to děvče zraje

Květinářce

Musím už říci vám to jednou
Spoustu krásných věcí tu máte
Vedle vás však všechny blednou
Vy převyšujete je mnohokráte



154

ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Dcery země

Máš, má Země
hezké syny
A ještě hezčí dcery
Neumím a nechci 
žít bez viny
Jen kdyby tak jako já je
i ony mě chtěly

Zázrak

Když mladá žena
padne naznak
tuším, že stane se zázrak
A když jinde voják
naznak padne
jen tiše leží a chladne
A zázrak? Kdepak ten!
Voják měl prostě jen špatný den
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Eliška

Eliška
Eliška
Když E odeberu
zůstane mi liška
Podšitá a krásná
na mou věru
K pohlazení láká velmi
ale zkus se dotknout šelmy
To jistá je věc
že zmizí, než řekneš švec
A když před lišku
přidám E
rázem Elišku tu máme
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ilustrace
Hana Přinesdomů
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Janě Koubkové

Už se dlouho těším
až otevřou se dveře
a zčervenají tvojí hlavou
jak zralé šípkové keře
jak pole pod bitevní vřavou

Už se dlouho těším
na ty oči pod červeným baldachýnem
na úsměv široký jak Nil
jímž omámíš mě víc jak vínem
co rád bych s tebou pil

Už se dlouho těším
až vejdeš do dveří
a já sám
chytnu barvu tvých kadeří
a celý zčervenám

labutě

Jak můžeme být věrní jako labutě
životem jít ruku v ruce

vždy spolu na kutě
když z krků nevytvoříme srdce?
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Pihatá

Jak tak šednu
toužím políbit každou tvoji pihu

O každé napsat báseň jednu
O tvých pihách knihu

Já a ty

Dvacet motýlů krouží ti kolem těla
Deset jich proletělo duhou
Deset je doběla
Mávají křídly jak baletka stuhou

Každý jeden tvůj rok nese

Padesát brouků mi po nohách leze
A kouše mě do lýtek
Nepotřebuji lékaře, ale kněze
A hlavu mi položte do kytek

Padají stromy v mém lese
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Má paní

Ve vlaku se na mě lepí
jakási to děva
Že je sexy, to poznal by i slepý
takže mně to neva

Ale vadí to mé paní
Ona už je taková
Milenky mi haní
Dobře se k nim nechová

Žádný s tím saky paky
Slečně jednu vrazí
a mně pak taky
A takhle mi to vždycky zkazí
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

ilustrace
Jarmila Jiravová
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Zápas

V poháru křís měl zlatý lom.
Čas vylámat se chtěl z mých vin.
Pokořen plakal po zápase s anděly Erós.
Co teď s ním?

Z adamova žebra

alENa KoRDíKoVÁ

---------------------------------
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Variace na starokorejský motiv

Čáp sněhobílý vzlétá nad hory Čongansan.
Přímo v ohnisku léta z duše sníh vytřásám.

Vláskem smočeným v tuši při Luně píšu sloku
na lotosovou kůži tvých vlnících se boků.

Ach, milý můj, znám touhu zblízka.
Po žízni tvé má číš si stýská.

Kotvící příboj

Potkala jsem tě na cestě,
o které tvrdili, že není.
Den zazářil jak dětský pláč,
zvěstoval narození.
Dotkni se mě, ať objevím
šarlat i modř, běl perleti…
Pak v příboj se ti proměním
kotvícím ve tvém objetí.
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Nad

Vybroušená čepel jara.
Žahá, dráždí oblá slunce.
Zkrat!
Výkřiky v hrdle zduří –
ručkuji po tenké strunce
nad propastí tvého těla,
z které šlehá chtivý plamen.
Vlastní pád už nezadržím.
Spustím se. Je se mnou amen.

V ústech tvých i na tvém dříku
dřínky sládnou. Prahnu po nich.
Šťáva v plodech citroníku,
med tekoucí po jabloních.
Tisíc sametových jader
nedočkavě vzdouvá hlínu.
Vinohrad na svazích ňader.
Zlý had spící v jeho stínu…

Verš jazykem sotva plete,
k ústům stoupá žízeň rýmů.
V opilosti po tvém teple
smáčím pero v anilínu.

Na dně dne jen duna nudy,
nic víc žel než pustá lež.
Rozetnu ji ostrým řezem.
Zemře mé já ve tvém pekle
vzhůru srdcem, které klepe
stále marně, marně stále
na zazděné brány ráje.

Mlčky trosky křídel sbírám. 
(troufalcům se nepromíjí)
Smetanu ze stesku sbírám.
Utápím se v nostalgii
na desce psacího stolu,
kde pulzují zas a znova
krvinky tvých alkoholů,
které obsahují slova.

Zasytím se nadějemi
(hlad zastínil modř i nebe)
oblakem divoké krve,
v které mám promile tebe.
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Z adamova žebra

Poslíčku s žhavým jablkem,
jsem ženou z žebra Adamova.
Zde tělo, duše za bukem,
plachá jak obnažená slova.

S oblázkem žízně pod jazykem
bloudím vyschlými koryty.
Šťavnatý plod jakési přízně
poslals mi do dna vypitý.

Až podzim listím prokrvácí,
dotančí anděl s kopyty,
had opeří se, zkřehnou ptáci,
otupí strom, ne pocity.

Větví se cesty – jdu neprošlapanou.
Dozrává sen. Však jsi v něm ty?
Hlas srdce nemá na vybranou,
směr do krve mám zalitý.

Střelkou kompasu neotočím,
svobodnou volbou ožívám.
Krajina duše sahá k očím
a klín si listem zakrývám.

Džbán zvolna klesá do studny.
Do světel hvězd co na zem kanou.
Jsi osud a mně osudný.
Tak tedy buď…
A nashledanou.
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miláčku

Miláčku, dnes čas pošlem k vodě
na vratkém prámu v povodni.
Pojď, propijem se ke svobodě

v srdci hořící pochodní.

Křídla sežehnem žíravinou,
opijem louhem pohlaví.

Ve strmých srázech nad hlubinou
kdo laviny v nás zastaví.

Vzlétnem navzdory gravitaci
přes možný pád, zarezlý strach.

Jsme šelmy v klecích, něžní dravci,
větřící slaný lidský pach.

S kořistí slov na nahé trávě
v rovině strnou misky vah.

Na popel uhoříme v lávě,
planety vychýlené z drah.

Usnem v objetí zjihlí vinou.
Možná, že obelstíme čas.

Zpiti láskou, přesladkou kocovinou,
jeden druhému napospas.
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

ilustrace
Renata Hans
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***
a andělé
z každé strany jeden
budou na stříbrné trubky vytrubovat
fanfáru o splynutí naší touhy
budou stát a střežit
aby nám neuniklo
nic
co by mohlo 
onu chvíli
ochudit
byť o neznatelný záchvěv
v dlaních
zátylku
podbřišku
nebo i kdekoli jinde
bude v ten den
s námi nebe

Pachtění, čekání a jiné…

aNToNíN HRDý

---------------------------------
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

***
narozením
odsouzeni 
k postupnému zapomnění
překvapení
jak ze dna moře
Zeus vytažený

růže u pasu

žlutá podzimní melancholie

stará láska

vlaštovky na modrém pozadí
vstávají s ospalým měsícem

loučení milenců v každém věku
dojímá
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kudy domů

na přelomu včera a dnes
jsem šel z hospody
starou cestou

kolem 
morového sloupu
kde matka bez ustání
hledí kamsi za hvězdy do vesmíru

kolem
studny
kde se dříve
téměř každý muž, jakožto nyní i já, zastavil
když opouštěl lokál
který jsem v duchu pozdravil vzpomínkou

na chvíli
na znatelnou chvíli
mne zastavila lipová alej
v místě
kde pod lampou stáli on a ona
on
ve žlutém světle 
na pozadí noci
připomínal
mořského ježka
zlatého páva nebo tetřeva…

ona
ona, nepopsatelně krásná
pevně stála
a dvě děti
věrně ji objímaly
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

ilustrace
martina Kulhavá
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Přání

Rád bych četl 
Příběhy Tvého těla
Braillovým písmem

Braillovým písmem

TomÁš JiREČEK

---------------------------------
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Ráno

Právě probuzená 
Pomalu osaháváš 
Znovuzrozený den

Třpyt slunečních paprsků
Vůni čerstvého vzduchu
I svou nahotu pod peřinou

Chceš tu krásu vykřičet
Jenomže, stejně jako včera
Neřekneš nic
    A tiše vstaneš
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smutno

Přišel jsem domů
A z pokoje spolubydlícího

Byly slyšet vzdechy
Miloval se se svou kráskou

Bylo mi trochu trapně
Trochu jsem mu záviděl

A hlavně mi bylo smutno

No-change

V kraťoučké sukni
Seděla a měla
Pěkné nohy pěkně 
Poskládané přes sebe

Vyprsenýma očima
Mi švitořila o
Mikro-makrokosmické
Výměně energií

No-change
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

Podobenství o cigaretě

Spálím Tě
Budu si Tě vychutnávat
Budeš se rozpínat
V mém těle
V žilách mi budeš
Kolovat
Roztlučeš mi srdce
Stoupneš mi do hlavy
A než jeden z nás 
Vyhasne
Budeme pro sebe hořet

Růžová

Růžové nehty mi zajely pod košili
Byla zima, ani jsme se nezpotili
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a pak večer
Místo podstaty 
Seděla mi na klíně
Bolestiplná panna
V červeném svetru
Na znamení utrpení
Křižovaného

Ztěžka usedl na tonetku
Stará židle v rohu kavárny vrzla

Čekal na kafe a na ni
Kafe se dočkal, jí ne

Dneska si nevrzne
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

ilustrace
aneta Čamová
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Čokoláda není pro děti
budí dojem
že si člověk může dopřát jakoukoli tělesnou rozkoš

jen když si pak pořádně vyčistí zuby

uvězněná malá žena

JiNa J. PaColoVÁ

---------------------------------
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malá žena 
na křídlech havranů

v ulitě hlemýždí
na stránkách románu

v modřinách na hýždích
ve vzpomínce
v stisku ruky

uvězněná
malá žena

škoda
Že na lásku musí být dva
Protože občas i jeden je příliš
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spící amor
omámený alkoholem,
krotký jako utahané štěně,
usínáš mi v náruči
a ve mně svádí boj netělesná láska andělů,
něžná jako nesmělé doteky motýlích tykadel,
s chtíčem,
chutí běhat hladovými prsty po tvé nahé kůži
a vpisovat do ní vzkazy o věčnosti,
o zákonech přírody,
o tom, co dělají zlobivé holky
s bezvládnými těly svých sexuálních bohů…
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ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)

ilustrace
aneta Čamová
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střepy

Je pod mrakem a bolí ho koleno, začne brzo pršet. 
Pociťuje náhle stáří, přestože mu ještě nebylo 
třicet. Vysrkával dlouho nektar ze čvachtajících 
kundiček, několikrát i sómu ze ztopořených údů 
a jas ze všech těch očí rozšířených orgasmem. 
Příliš rychlé tempo vířivého reje usazuje se mu 
v těle rychleji než volný radikály. „Ty si s důcho-
dem dělat hlavu nemusíš,“ osočí ho obraz 
v zrcadle.

Dívá se na ní, jak stojí u okna oblečena jen do 
podmračeného mléčného prchlivého světla světa 
tam venku, kde se všichni rozbíhají v každodenní 
lítou bídu v rytmu: 

červená – zelená
nevzhledná – nádherná
vystupovat – nastupovat
nakupovat – prodávat
prohrávat
rozdávat
roztávat
plynout
téci, utéci pryč
 … přede všemi těmi druhými.
Dredy jí stékají po ramenou jak prameny 

žluté řeky a její mladé tělo chrání prastarou duši 
před kterýmkoli, kdo tuší, že zde není nic 
obvyklého.

Nevšiml si, že šťávy, pachy, chutě, vůně dávno 
nejsou, co bývaly, dokud jazyk byl ostražitý, oko 
ostré a chřípí neznalo chlípnost, jen radost 
z tepla, jak se tře kůže o kůži, ale dnes je to jiné. 
Kal všeho, co minulo, mu toho rána náhle zkřiví 
ústa. 

Pohladí sklo okna a otočí k němu plaše tvář, 
usměje se na něj. Popojde k němu. Vzpřímí se na 
její posteli vyskřípané dováděním s každým, kdo 
si dal tu práci a zůstal opravdový, dohoupe se 
v bocích k němu a pohladí ho po rozcuchaných, 
přeleželých vlasech, hledí na její hebký pahorek 
s tenkým proužkem chlupů, šelma v houští, 
jeskyně bohů, zdánlivě vyhaslá sopka. Nakloní 
se, aby ji zlehka olíznul tu trhlinku, odtáhne se.

„Miluju lidi příliš dlouho,“ přepadne ho, má 
toho akorát dost. Měl okorat již dávno, pokrýt se 
krustou pomstichtivé licoměrnosti. V prudké vlně 
zmaru rozbije talíř, který slouží jako popelník.

„Promiň mi,“ řekla a vzala do ruky bratrovo 
triko RANGERS. „Víš, že to s chlapama snesu jen 
potmě,“ dodává omluvně.

„Říkalas, že lížu skoro jako žena.“ 
„Jo, byls fakt dobrej, první, se kterým jsem 

se udělala,“ hodnotí neutrálně a obléká si 
kalhotky s potisky hořících zvířátek z lesa. „Ten 
talíř mi dala máma,“ řekne nezúčastněně jen tak 
do stydnoucí atmosféry. „Nosí střepy štěstí?“ 
zpovídá sama sebe a mne si nepřítomně zápěstí.

střepy štěstí

PETR KyliÁN

---------------------------------
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„Jak dlouho tě znám?“ změní on podrážděně 
téma.

„Měsíc anebo taky tři večery a jednu noc, 
záleží, jak to bereš,“ zašklebí se na něj.

Kouká a neříká nic, jen se dívá na to světlo, 
jak nehřeje, a nic nevysvětluje, jen tu je, stejně 
jako ona.

„Musela jsem ti to říct, nechci ti lhát nebo tě 
tahat za nos,“ klidně se něj dívá.

„Tys říkal, žes to taky zkusil s klukem,“ 
chlapsky do něj žďuchne, „no, tak já taky.“

Balí cigaretu a kouká na ni, jak je překrásná. 
Chtěl by být žena, jen kvůli ní. Zděsí se svým 
odhodláním.

„A bylo to nekonečně dobré,“ usměje se na 
něj přátelsky. „Máš neuvěřitelně hedvábný ruce 
a jemný pohyby, seš možná vlastně víc holka než 
já.“ Olízne si rty a šlehne po něm okem, co on na 
to?

Je sám, zase je sám, uvědomuje si, že je znovu 
v pasti, spadla klec, železné čelisti svírají nohy, 
nemůže se hnout, je svázaný pod vodou, nemůže 
dýchat, horečka se vyšplhala výš, než ukazuje 
rtuť, a on jí spolykal, hoří mu tváře a jed mu 
škube hrudí.

„Bude nějaké potom?“ otočí se na ní chraplavě 
a nenávidí se, nenávidí ji, nechce ji již nikdy 
vidět, protože si nic jiného nepřeje. Jen být s ní, 
pořád a pak znova. „Sakra jak se mi to mohlo 
stát?“ Uklidňuje tep srdce.

„Já, víš, jedu domů zítra, abych se alespoň 
chvíli viděla s Ájou, a vrátím se až po Vánocích, 
mám teď hrozně zkoušek, musím se učit.“ 
Žmoulá tričko a dívá se jinam, taky to poznala, 
chce z toho dusna ven, utýct, zmizet.

On si zapálí, dívá se na její jizvy na zápěstí, 
nenávidí Andreu, která jí zlomila srdce a teď si 
zajišťuje hypotékovou budoucnost s projektovým 
manažerem, nenávidí těch několik šťastlivců 
z jejího dětství, kteří ji směli šukat, protože jim 
chtěla pomoct od panictví, nenavídí trenéra vo-
lejbalu, který šeptem ve tmě defloroval naběhlým 
hladovým žaludem tenkrát třináctiletou, úzkou, 

strachy vyschlou škebličku, až se jí perly sypaly 
z pod zavřených víček. 

Ze všeho se dostala jak pěnová panenka, 
kterou rozšlapete a ona se znovu nafoukne do 
původního tvaru. Štěně olizující ruku svého 
trýznitele po bezdůvodném výprasku, jež ví, 
ač neví proč, že to byla jistě jeho chyba. 

Pozoruje šrámy v zeleném tichém pohledu 
hlubiny, kterou nic nerozbije, nerozhází, nezničí, 
nepoškodí.

„Maximálně to udělá pár vln,“ ucedí a podívá 
se na ní.

„Chceš čaj?“ ptá se ho bezstarostně.
„Potom!“ 
Podívá se na ní a vstane, její krásné oči se 

stáhnou do podezřívavých štěrbin, není v nich 
strach ani hněv či pohrdání, jen lítost.

Strhne z ní modročervené tričko a povalí ji 
na postel. Rozerve jí kalhotky, aby se nemusel 
srát se svlékáním, flusne jí na tu krásnou čárku 
nejjemnějších chloupků a přetočí ji na břicho. 
Ona se nebrání, nic neříká, jen si překryje hlavu 
polštářem. 

Za chvilku vstane a začne se oblékat, kouká se 
na její pohozené jakoby bezhlavé tělo a žluč mu 
vběhne do úst, spolkne ji a začne si balit cigaretu. 

Pořád se nehýbe. „Je to divný, celý je to fakt 
divný,“ začne panikařit.

„Tak něco řekni,“ zachraptí a vidí jak se mu 
klepou ruce. 

TICHO.
„Řekni, kurva, něco! Co chceš? Chceš mě 

vyděsit? Ale já už jsem viděl všechno, holčičko, 
mě nevyděsíš,“ šermuje rukama.

„VŠECHNO! Chápeš? Zažil jsem, jak otec 
shodil matku ze schodů, moje první holka se 
zbláznila a chtěla nás oba podřezat, nejlepší 
kamarád se mi oběsil kvůli spolužačce, viděl jsem 
hořet vlastní hračky…“

„TAK CO PO MNĚ CHCEŠ? MĚ NEROZ-
HODÍŠ!“ řve a brečí zároveň. Zhroutí se na 
postel vedle ní, chce zvednout polštář, ale bojí se. 
Nakonec ji obejme a brečí.
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Líbá jí jemně záda, hladí ploché bříško a cítí, 
jak mu náhle zhrubla kůže na dlaních.

Všimne si, že jeden střep z talíře schází.
Začalo pršet.

štěstí

Vstala a dívala se, jak tiše spí. „Vypadá něžně 
a nevině jako malé zvířátko,“ pohladí ho po zadku. 
Chce vstát a jít na záchod, ale je uvězněna jeho 
paží, která ji majetnicky objímá bok. Jemně se 
vyprostí a omámeně vstane. V koupelně si vyčistí 
zuby, chvilku se kriticky zkoumá v zrcadle, pak 
se na sebe dětsky zašklebí a zamává si. Jde k oknu. 
Vyhlédne ven, maminka s kočárkem klidně kráčí 
předvánočním nečasem.

„Mohl by být otcem mých dětí? Zvládl by to? 
Je tak zvláštní, léčil ztrápené a neprůbojné ztra-
cence obou pohlaví z jejich sexuálních frustrací 
tak jako já. Ublížilo mu to jako mně? Pošpinilo 
ho to ztrátou sebeúcty?“

Zvenku klouže po skle kapka, přiloží prsty na 
sklo a snaží se jí zastavit.

„Jen, aby se do mě nezamiloval.“ Opatrně se 
něj ohlédne a zjistí, že ji pozoruje tvrdým, sou-
středěným, obnaženým, láskyplným pohledem.

„Jen, aby ses nakonec nezamilovala ty,“ 
pokárá se sarkasticky a usměje se na něj.

Jde k němu, ale jakmile se k němu přiblíží, 
chce se jí hnedka zabořit do klína, zadrží ho, 
chtěla by si s ním nejdřív dlouho povídat, tak 
jako včera o hvězdách, snech, sexu, zklamání 
a hledání, o létání a padání. O prvních pusách, 
o Áje.

Něco mu ironicky řekne, ale je zklamaná, že ho 
to zklamalo. Něco jí říká, příliš ho neposlouchá, 
ale vypadá rozrušeně, a tak ho chválí. 

Náhle rozbije talíř a divoce se na ni dívá. 
Pohladí ho, cítí, jak jí červenají uši, a tak si radši 

rychle přetáhne přes trčící bradavky plandavé 
tričko a napasuje se do kalhotek. Zastihne se, jak 
mu říká, jak to bylo dobré, přistihne se, že se jí to 
opravdu líbilo. Vystihne situaci a ví, že by bylo 
dobré na něj zapomenout. Stihne se ještě vymlu-
vit na kupu věcí, ale chce ho. Chce ho zase v sobě 
cítit, protože, když si lehli, dal jí pusu a klidně 
usnul, protože nemá velký péro, pro jasný modrý 
oči a krásný rty, poněvadž s ní klidně mluví 
o jejích problémech s Ájou, protože se chová 
trochu jako holka, snad i proto, že maj stejně 
starosvětský cíl, najít si ženskou na celej život.

Dívá se na ni, až se mu zúží oči do loveckých 
štěrbin a vyrazí proti ní. 

„Měla jsem to čekat,“ zalituje a zavře oči.
Serve z ní oblečení a smýkne jí na postel, 

nezakřičí, ani neprotestuje, jen si přikryje hlavu 
polštářem před tím hrozným mdlým bledým 
světlem, skryje do ruky dlouhý porcelánový 
střep a čeká na svou příležitost.

Je k ní surový a ona je tou přeměnou dokonale 
proměněna s ním, cítí vztek z lásky. 

Vinnu a potrestání. 
Touhu a ponížení. 
Chce to násilím.
Hrubost zoufalé něhy z něj vystříkne 

a v těžkých záškubech se sline s jejími slastnými 
křečemi a bolestí, jak drtí nástroj pomsty v dlani. 

Něco na ni křičí, ale přes polštář není nic 
slyšet, hučí jí v hlavě. 

Ona sama se nepohne. Nemůže, nechává vířit 
malé částečky hřejivé energie ve svém těle, těžce 
oddychuje a po tvářích se jí plazí slzy studu za 
nenadálou rozkoš. 

Nakonec si k ní lehne a pláče taky. Začne ji 
opatrně hladit náhle hrubýma rukama a skrze 
ten kontrast to je snad ještě jemnější než předtím.

Začalo pršet.
Odloží střep.
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Honza Krejcarová. Nonkonformní osobnost. 
Mysterijní a mystifikující. Živelná tak, že se jí ně
kteří báli. Vysoce inteligentní a stejnou měrou 
živočišná. První femme fatale českého under
groundu. Jana Krejcarová – Fischlová – Černá 
– Landmanová.

Na přelomu let 1948 a 1949 uspořádala společně 
s Bondym rukopisný surrealistický sborník s ná
zvem Židovská jména, z něhož pochází literární 
pseudonym Zbyňka Fišera. Její kultovní sbírka 
V zahrádce otce mého je ještě o něco mladší, dato
vána 21. 12. 1948. Z celkem šesti básní, z nichž je 
sbírka složena, čiší podle Pilaře „neslučitelnost tou
hy po návratu do bezstarostného raného dětství 
a nevyhnutelným přijetím role zralé a smyslné že
ny“ (Pilař, 2002, s. 37). Což zní sice velmi kulantně, 
podobně jako jeho zmínky o „znásilňovaném žen
ském subjektu, který nachází sílu obhajovat svou 
základní lidskou důstojnost“ (ibidem, s. 38), tato 
interpretace je však podle mě krajně nepřesná, snad 
proto, že se autor coby muž pokusil vcítit do žen
ského sexuálního prožitku a posléze jej analyzovat.

Za prvé: Jana Krejcarová ve svých i na dnešní 
dobu velmi otevřených sexuálních básních nevy
stupuje jako subjekt, ale velice suverénní objekt, 
který se nenechá znásilňovat (pokud vůbec mů

žeme použít tohoto slova) jako bezmocná oběť, ale 
jako oběť volená, toužená a vědomě podvratná. 
Tedy žádné znásilnění, žádný objekt, ale náruživá 
žena (Bondy o ní mluví jako o nymfomance, samo
zřejmě v dráždivě pochvalné konotaci). A z této 
pozice, v pauzách svého divokého života, napsala 
V Zahrádce otce mého, Clarissu a ztracené Texty 
z terapie. Pojďme se spolu podívat na Pilařovu 
„bolest z erotické iniciace“ (ibidem, s. 38): „Můžeš 
mi vylízat prdel / jestli ti to působí radost / Mě 
ostatně také“ (Krejcarová, 1990, s. 39), nebo „Při 
Mozartově Tureckém marši / to bylo ještě veselejší 
/ protože to bylo zezadu / … Mého muže se nemu
síš bát / má stejnou školu jako ty“ (ibidem, s. 40). 
Nejvíce analyzovaným motivem v této kraťoučké 
sbírce překvapivě není sexualita, ale dětské motivy. 
Podle Bondyho jde o lakonickou reflexi incestního 
vztahu s otcem, dle Pilaře vyjadřuje Krejcarová 
touhu po nemožném návratu do dětství, protože 
sexualita je pro ni zdrojem smutku. Inu, a co když 
je to mnohem prozaičtější? Krejcarová se v té době 
prokazatelně zabývala de Sadem a Klímou, na de
kadentní poloze je vystavěná její próza Clarissa. 
Proč není na V Zahrádce otce mého nahlíženo po
dobně? Z veršů čiší libertinství, rozkoš ze sexu 
a polyandrie. Přiznává, že to má ráda zezadu (blíže 
neurčeno, zda jde o anální styk) a další dvě zmínky 

Honza Krejcarová

jana orlová

---------------------------------
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Přišel s vlásky učesanými jako malý chlapeček
a hráli jsme si na maminku a na tatínka
 
Ale tatínek nebyl on
a tak jsem šla k lékaři
 
Kdyby to byl on
šla bych ostatně také
 
 
 
 
 

se váží přímo k análním hrátkám. Což znamená 
v polovině básní sbírky. A Sade je znám svou obli
bou tohoto druhu sexuální aktivity, vidí v ní sub
verzi společenského řádu. A co může být (v Bon
dyovském duchu) trapnější (a snad i perverznější?), 
než sexuální syrovost smíchaná s dětskou naivi
tou? Navíc, může zde být také reflektována myš
lenka, že sexualita je něco tak přirozeného jako 
„házení duběnkami nebo jezdění na koníčkovi“. 

Ve dvou básních přirovnává milence k chlapeč
kovi: „říkala jsem mu přitom chlapečku…“, což je 
praktika dominantních žen. Všimněme si, že ona 
sama se nikdy za holčičku neoznačuje. Smutek, 
který v básních dává najevo, je podle mě přitaká
ním určité nevyhnutelnosti života a zároveň se 
jím oprošťuje od idealizace nonkonformní sexua
lity; stejně tak správná míra pochmurnosti patří 
k dekadenci jako takové.

Můžeš mi vylízat prdel
jestli ti to působí radost
 
Mně ostatně také
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Říkala jsem mu přitom chlapečku
a on se hýbal v rytmu smutečního pochodu
z Chopinovy sonáty
 
Bylo to veselé
 
Ale při Mozartově Tureckém marši
to bylo ještě veselejší
protože to bylo zezadu
 
Kdybys byl co k čemu
udělal bys to také
 
Mého muže se nemusíš bát
má stejnou školu jako ty
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„(…) protože Honza Krejcarová byla jak přírodní živel a zacházela se vším a se všemi kolem sebe s napro
stou bezohledností, která ubližovala i fascinovala a přitahovala (…) To nemluvím jen o sobě či o Čer
ném, kteří jsme to odnesli nejvíc, ale o všech, s nimiž Honza přišla do styku, – a pamětníci mi to 
potvrdí. (…) Počet Honziných milenců (a milenek) přesahoval stovky, a i ten, s kterým se vyspala jen 
jednou, zůstal, jako by ho praštili pytlem. A to nebylo vůbec proto, že by in puncto sexu byla nějak 
zvlášť rafinovaná nebo excentrická. Byla to komplexní osobnost, která na každého zapůsobila nezapo
menutelným dojmem.“ (Bondy, 2002, s. 35).

„Honza přinesla do naší malé společnosti nový pohled nejen na moderní umění, ale prakticky na 
všechny hodnoty společnosti. Obrátila naši pozornost na Dalího. Především na jeho princip mystifi
kace a urážky. Její vyprávění bylo magické. Její schopnost uvádět do omylu byla geniální.“ (Machovec, 
1990, s. 10).

 

 
literatura:
Bondy, Egon. Prvních deset let. Praha, 2002.
Krejcarová, Jana. Clarissa a jiné texty. Praha, 1990.
Machovec, Martin (ed.). Egonu Bondymu k šedesátinám. Praha, 1990.
Pilař, Martin. Underground (kapitoly o českém literárním undergroundu). Brno, 2002.
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ode to vulnerability

alex tHe owl

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

Setkání

Jak znám Alexe? Alex… děťátko a máma zároveň procházející se po ránu po kuchyni v županu. Jen 
k chlapáckému otcovství se zdráhá připojit. Mluví o ‚sustainability‘ a vegetariánství, zatímco si smaží 
slaninu k vejcím. “Jsem to ale pokrytec, vím.” A za půl roku se odstěhuje z našeho domu do komunity 
v lese, aby dostál svých zásad mimo všekonzumující město. Bojuje za práva ‚travellers‘ v Británii, 
účastní se ‚theatre of the opressed‘, je rebelující klaun. Nikdy příliš zaneprázdněn předsudky o gende
ru, zranitelné vzteklé zvíře a radost, explozivní emoce. Jeho performance, ať už v různých klubech, na 
protestních akcích, v obývácích přátel, na univerzitě… je naplněna lidskostí a kousavými poznámkami. 
Jeho ‚tělesná politika‘ by snad mohla mnohým způsobovat závratě nebýt jeho dětinské něhy a klaun
ské hravosti, s kterou odoperovává nádory na omezených mozcích, ‚big dicks‘ a ‚big tits‘. Jeho hudební 
nástroje vyladěny do tónů protestu občas hrají také k bláznivému tanci. Hudebník, básník, aktivista, 
antropolog z ulice. Narozen ve své generaci, doufá, že zestárne v lepším světě. 

Tereza Silonová
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ode to vulnerability 

Here’s to vulnerability, to the meek, the sad and the sodden
Never should we have to hide what makes us animally human
Let’s dream of the day where we can look a stranger in the eye
And share not stunt our hopes and fears, learn to communally cry
Shout out loud “I really don’t know!” or whisper “is this okay?”
Admit we’re wrong and sing a fresh song of discovery every day
Speak not perfect sentences nor reply with gandhi quotes
End each meet with uncertainty instead of “that’s all folks!”
Reveal our deeper demons, itchy aches and hidden pains
Enter the room half naked, bleeding and knowingly trawling our chains
Spill our guts out openly, expose the niggly bits
Scrutinise insecurities, transcend “big dick” and “big tits”
Drop pretense and pretending, and not always settle for peace
Allow for renegotiation – for social anxiety to cease
Toss and turn in each others presence, wail in pain if needs be
And join in the chorus of desperate voices, struggling to swim in the sea
Try to catch ourselves when our instinct plays hide and seek
And accept we can’t always rhyme or be in time…
Here’s to vulnerability!
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we Made love once

We made love once
And it was all wrong

Nothing fit in the right places
Or everything fit in the wrong places

We made love twice
And it was all right

The stars aligned a sudden
Supernova in that space

We made love thrice
And there was no right nor wrong

Just fear and doubt
That it would not be what it had been

We never made love a fourth time
Well,

That is,
Depending on what we mean by ‘making love’

We started making love again,
This time with no sheets

No bed, no steam nor sweat
Or phalluses nor yonis nor ejaculation

We started making love in everyday conversation
Through eyes and smiles and fingers and frowns

We started making love
In trees, park benches, on bikes, in the supermarket queue

Among friends, in crowds, over the phone, or through zeros and ones

We started
Making, cocreating, developing, dedicating, feeling and forgiving love

Making songs, poems, dreams, totems, talk and towers of love
Making… love

Make as in to create, not to kill, end or ejaculate!
Love as in wholesome holy acceptance, see!? not possessive adquisitive expectancy!



194

Partonyma (ročník druhý / číslo Páté)

We would sit on top of a hill and craft beautious butterflies of love energy
And set them free to share and spread the love far and wide

We started making love
Among people, at people, for people, with people, in people
Among, at, for, with, in
Animals, creatures, plants, grass, seeds, natures, cultures
Everyone and everything all around us

It’s like… we started making love and we
never…
… really…
… stopped

We started
Becoming,
Being,
Living
Love

And now,
I guess,
We just
Are
Love.
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You Gave therefore i am 

I am your flesh
I am the aubergine you cooked

I am the bedtime kisses and stories you blessed
I am the traumas you suffered and their learnings
I am the worldwise creature you sought me to be

I am the music you ordained
The poet you nurtured, and maimed

For I am not perfect, nor you
Nor my upbringing nor my sonhood too

But if the mothership had not at times broken down
I would never have learned to build things up from the ground

I exist because you subsist
Forget philosophers and their fundamental truths

Socrates, Descartes, Wittgenstein and Marx
All those male dominated selfindulgent privileged chalk marks

Can tell us nothing about where we come from compared to
The womb, the spoon and the cleaning of the wound
What about Plato’s mum!? Pericitone in her wisdom

Taught to never oppose your parents however antiquated or wrong
Just lovingly show them what youthful change is to due to come

See, I am your determination to get things right
To resolve conflict or when necessary to fight!
So before I criticise it would be wise to realise

I have not the right
To nitpick holes in all you do or say

Until I give back every single day
To the lightbringer, the undeniable truth,

The start, the source, conclusive proof
The ontology, singularity, origin, one

That… is you, Mum.
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Psychic Sex

had psychic sex today
in our drugged up state we lay
eyes half open, shallow breathing,
that is, at first, at least.

it was a sensual feast
of colours and gyration
as the realm of imagination
superimposed on this dimension

infected with this make believe
we pretended we were asleep
to each others bodies
though the other’s awareness was betrayed
by unrepressable waves of nervous gulping

the line between doing and daydreaming
has never been so blurred
as I clutched a hallucinatory crotch
undeterred by the fact
that we dont happen to communicate much
by daylight
least connected in our social group
for no particular reason

in our drugged up state we lay
no limit to the intense heat
as we wriggled duvets
and sheets into place
to create a comfort breeding state

on earth, legs entwined
while penetrations thrust in minds
we slowly arched our bodies
to form rocks sheltering
our own private
oasis of sensation
declared a sovereign nation
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to deter the weaker, left out creatures
sprawled on either side

desperate to be involved
for this moment magnetised

so for a fleeting eternity
our astral projections
moaned and writhed
sweated and steamed

heaved and pressed
explored territory forbidden to the flesh

the web of social taboos, complexes of respect,
and categories of sexualities were swept

aside
as pure heat, hunger and presentness confide

a labyrinth of symbols and signs
a language of subtle undetectable touches

epic poems flowing from finger stokes
caressing holographic skin though fully clothed

played games of cowboys and indians
dumb and blind with our hands

on his belly with no eyes
xrayed nude

most vividly neither of us could intrude.
it was silently consensual

implicitly reverential
raw and existential

honest, non pretential

slow, soft and precise
while thoughts ran marathons wild

I was reverted to the state of a child,
who needs no excuse or explanation

no prelude or preface
no announcement, obtuse, of intention

just does, is, bes, feels
do with it what you will
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I PSYCHICALLY SUCKED HIS COCK
IN FRONT OF HIM,
AT HIM
TO HIM,
WITH HIM!

… and…

he awkwardly awoke to go to the loo

the moment he came in my mind.
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rozhovor s ladislavem
vondrákem

Lubomír macháček

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

UŽ draHNoU dobU Mi doMů cHodí PozVáNKy od KraJsKé KNiHoVNy VysoČiNa 
a stoLoVé sPoLeČNosti Praotce broda Na aKce V KaVárNě U Notáře, Které 
se reaLizUJí V ráMci ProJeKtU ListoVáNí. MoHL byste ČteNářůM PřibLíŽit, 
JaK ProJeKt VzNiKaL?

Ono je to složitější. V poetickém podkroví nad Ka
várnou „U Notáře“ v Havlíčkově Brodě, tedy tam, 
kde se nachází „Střed Evropy“ (podle pana Járy 
Cimrmana), pořádáme autorská čtení, koncerty, 
scénická čtení a divadla – některé sami, hodně 
i ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočina 
v Havlíčkově Brodě. 

LiStOVáNí k nám přivedla právě knihovna – 
je to projekt Lukáše Hejlíka a jeho přátel a má pět 
stálých scén v Praze, Brně, Bratislavě, Českých Bu
dějovicích a od roku 2005 i u nás v Havlíčkově 
Brodě. Abych citoval Lukáše: „Projekt LiStOVáNí, 
cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný 
úkol – představovat každý měsíc zajímavé, aktuál-
ní knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři 
a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před 

diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde 
vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve 
kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmo-
sféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele 
s mladou generací ve světě oproštěném od kultury 
a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – 
knize.‘‘ Více o tomto projektu se dá dozvědět na 
www.listovani.cz.

A pak jsou tu naše další akce – řada z nich vzni
ká na přání některého z našich diváků, kteří by se 
chtěli setkat s tvorbou některého z autorů či s au
torem samým, řada z nich jsou věci, které nám ně
kdo nabídne a nám se líbí (ono scén, které se zabý
vají literaturou a poezií, není mnoho). O akcích 
se dočtete třeba na www.kkvysociny.cz/akce.aspx 
či www.kavarnaunotare.cz.

MUsí za tíM být HodNě Práce. Jde o týM Lidí, Nebo Je to záLeŽitost JediNců, 
Kteří PřicHázeJí s NáPady a KdyŽ JsoU dobré a scHůdNé, taK se UsKUteČNí?

Já nevím – já bych tomu ani neříkal práce, pro mě 
to je radost. Mým týmem jsou – kromě již zmíně
ných – právě naši návštěvníci. Oni jsou motorem 

a inspirací. Snad i proto, že většinu z nich tvoří 
krásné ženy.
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PodLe JaKýcH Kriterií se VybíraJí aUtoři, PříPadNě VoLí téMata? VšiML JseM 
si, Že Na rePertoárU JsoU JaK LiterárNí, taK HUdebNí ProdUKce. Pořádáte 
s aUtory i besedy?

Kritéria máme volná, dramaturgii chaotickou – 
když mně nebo někomu z mých přátel zavadí o klo
bouk něco, co nás zajímá, baví nebo inspiruje, tak 
se to pokusím pro nás získat. Je to jak lov křeh
kých barevných kolibříků (po produkci je zase 

pouštíme). Koncertů nemáme mnoho (to jsou jen 
takové třešničky na dortu) – spíš se věnujeme lite
ratuře. Autorská čtení jsou pak většinou spojená 
i s povídáním s autory. 

PraVděPodobNě Máte i stáLý oKrUH VěrNýcH NáVštěVNíKů. Nebo K VáM Lidé 
cHodí Na UrČitý tyP Pořadů?

Ano, máme stálý okruh věrných, ale i nevěrných 
návštěvníků, a z řady z nich už jsou naši přátelé. 
Pokud se objeví mediálně známější autor či inter
pret, tak to samozřejmě skladbu a počet návštěv

níků ovlivní. Naše kapacita se pohybuje kolem 50 
návštěvníků (pokud se mají rádi, tak se jich vejde 
až o dvacet víc). 

dNešNí ŽiVot NePřiMěřeNě dUsí KoMerČNí HodNoty, a to i V UMěNí, coŽ asi 
byLo VŽdycKy, aLe Ne V taKoVé Míře. JiNaK řeČeNo – co NeJde zPeNěŽit, Má 
těŽKoU cestU se Prosadit. NěKdy MáM NeodbytNý doJeM, Že sVět „toNe 
V zábaVě“. ČíM se baVí Notář, KdyŽ NePíše básNě?

Nevím, jestli se dá říct, že svět tone v zábavě. Po
tkávám poslední dobou obrovskou spoustu tváří, 
které zrovna nevypadají, že se baví. Myslím ale, že 
opravdu toneme – v plevelných slovech a větách, 
ve smutcích, ve věcech, v nezájmu a netoleranci. 

Takže ani já se moc nebavím – a když, tak třeba 
právě tím, co děláme u nás v poetickém podkroví. 
Ale vlastně taky mám jazz a divadlo a přátele 
a víno a… napadlo by mě toho spoustu.

V toMto ČísLe PartoNyMy Máte sVé Verše. JsoU VzLetNé, VtiPNé, osobNí.
za JaKýcH oKoLNostí VzNiKaLy?

To je těžké. Někdy koukám na popsaný papír a ří
kám si – a tohle jsi napsal ty? A ta slova máš jako 
odkud? Já nevím. Neumím psát doma za psacím 
stolem – vždycky jsem měl kapsy plné popsaných 
papírků a účtenek. Hodně mě obohacuje setkávání 

se s krásou nebo tvorbou jiných. Jsem kavárenský 
typ. Ale teď zrovna mi to moc nepíše – asi bych 
potřeboval víc času, který bych prolelkoval. Aby mě 
začaly napadat věci.
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MíříM K erotice. říKá se, Že Je to s Ní V ŽiVotě JaKo s KořeNíM. Kde PodLe Vás 
KoNČí erotiKa a zaČíNá PorNograFie, MysLíM V KUMštU?

Já rád kořením. A taky solím, ale nesladím. Snažím 
se všechno dělat naplno. Erotika – pro mě – musí 
být plná fantazie, invence, tajemna, něhy. Když to 

se vytratí, stává se pultem s masem a uzeninami. 
Byť někdy i chutnými.

V bLoKU Poezie Ve sborNíKU tady a teď VydaNéHo KraJsKoU KNiHoVNoU 
V PardUbicícH V roce 2003 Jste MiMo JiNýcH Veršů zVeřeJNiL i teNto, Který se 
Mi Moc LíbiL: ŽIVOTA BĚH / PO ránu záŽeH / Večer ŽeH. JaK LaPidárNě řeČeNo. 
Míří K těM MLadýM i K těM VěKoVě PoKroČiLeJšíM, V drUHéM PříPadě i za 
PřítoMNosti šPetKy ČerNéHo HUMorU. UPLyNULo od té doby deset Let. 
zMěNiLo se Něco?

Ranní zážeh už je složitější. Musím nejdřív chyt
nout. Dech. Koneckonců dech, duch a duše mají 

stejný základ.
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Na slovíčko s Marcellou Marboe
 
Rozhovor se spisovatelkou, básnířkou a dlouholetou 
předsedkyní Střediska východočeských spisovatelů 
v Pardubicích

MilaN dušek

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

Jak Jsi viděla ty uplynulé roky – a co bys nám k nim chtěla říci?

Jde o to, jaké uplynulé roky. Mně osobně už uply-
nulo let několik desítek a různá období vidím 
různě. Ale to by bylo dlouhé povídání… Z toho se 
spíš pokusím vypsat ve svém románu, bude-li ještě 
jaký.

Jestli tomu ovšem správně rozumím, ty máš 
na mysli oněch dvanáct let, kdy jsem řídila Stře-
disko východočeských spisovatelů.

Tu dobu považuji za mimořádně přínosnou. 
Tedy pro mne, mé přátele a zejména pro výcho-
dočeský region a Pardubice, v nichž vzniklo jakési 
centrum umělců různých směrů, zaměření i věko-
vých kategorií – od literátů, přes dramatiky až po 
hudebníky a výtvarníky, od – náctiletých až po – 
sátileté, se kterými už současná politická garnitura 
nemůže nepočítat. Ale že každá mince má dvě 
strany, považuji toto období za mimořádně nepří-
nosné zejména pro mou vlastní literární tvorbu 
a rodinu.

Mám-li zrekapitulovat, čeho se nám za oněch 
dvanáct let působení Střediska v regionu podařilo 
dosáhnout, musím říci, že toho nebylo opravdu 
málo.

Logicky, na prvním místě je třeba uvést publi-
kační činnost našich autorů, která je jistě nejpod-
statnější. Za dvanáct let vznikly stovky knižních 
titulů (ale i drobnějších publikací v denním tisku) 
toho nejširšího žánrového spektra. Vznikly ale i tva-
ry dramatické, rozhlasové hry, televizní a filmové 
scénáře i písňové texty. Nejkvalitnější z našich čle-
nů (cca 28 autorů) bylo přijato do Ústřední Obce 
spisovatelů v Praze, řada z nich získala i významná 
celostátní literární ocenění a zapojila se do práce 
ústředních literárních organizací jako je PEN klub, 
IBBY (mezinárodní organizace pro dětskou kni-
hu), SALDM (Sdružení autorů literatury pro děti 
a mládež, KALF (Klub autorů literatury faktu), 

Tvým rozhodnutím ukončit své předsednictví Stře-
diska východočeských spisovatelů v Pardubicích, 
jsi nesporně zaskočila hodně naších členů a jistě 
s tím měli problém, ale nakonec určitě pochopili, 
že je to třeba respektovat. Vedla jsi středisko mnoho 

let a je třeba říci, že dobře, i když doba přinášela 
mnoho zvratů, které mohly znamenat propad. 
Všemi úskalími jsme pod Tvým vedením propluli 
bez větších šrámů a tak pevně doufáme, že i nadále 
budeš aktivně spolupracovat.

Kruhy
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ALČ (Akademie literatury české), AIEP (sdružení 
autorů literatury detektivní) a řada dalších.

Brzy po založení Střediska jsme začali vydávat 
vlastní bulletin Kruh, který má nyní též interne-
tovou podobu, neboť se nám podařilo vytvořit 
i vlastní www stránky – spisovatelevc.cz. Díky jim 
vzniklo posléze i naše elektronické literární médi-
um Elipsa a vzápětí po něm i další literární časopis 
Partonyma, který má podobu jak elektronickou, 
tak tištěnou, stejně jako publikace Kdo je kdo ve 
Středisku Vč. spisovatelů.

Kromě toho jsme vydali šest tématicky zamě-
řených sborníků a tři prvotiny, což se ústřední 
Obci spisovatelů v Praze nepodařilo za celou dobu 
jejího působení.

Nepodcenili jsme ovšem ani péči o autory za-
čínající. Pro ně byla vytvořena nejen jejich vlastní 
sekce, ale též literárně-výtvarná soutěž Pardubické 
střípky. Podílíme se s Krajskou knihovnou na sou-
těži Pardubický pramínek, naši členové organizují 
i tzv. Řehečskou slepici a některé jiné. V těchto 
soutěžích pak objevujeme nadějné talenty, s nimiž 
dále pracujeme, jejich tvorbu otiskujeme v našich 
médiích a nejúspěšnější z těchto autorů, jak jsem 
se již zmínila, se dočkali i vydání vlastní prvotiny.

Vědomi si toho, že chceme-li být čteni, musíme 
mít čtenáře, začali jsme též s jejich výchovou. Na 
školách i v knihovnách jsme uspořádali v rámci 
Evropskou unií vyhlášené čtenářské gramotnosti 
šňůry tak zvaných „řízených čtení“ a zrealizovali 
pro veřejnost nejen osm uměleckých Maratonů 
a bezpočet dalších kulturních akcí včetně verni-
sáží, dramatických vystoupení, nejrůznějších křtů 
i šňůry periodicky se opakujících akcích, kompo-
novaných večerů a festivalů. Na příklad Dny poezie 
Broumov, Laskavé večery v Chrudimi, Obořice 
jedna báseň, večery U notáře v Havlíčkově Brodě, 
Literární Vysočinu, Večery múz v Pardubicích aj. 

Kromě působení v regionu některé své akce „vy-
vážíme“, a to nejen mimo region, ale i do zahraničí. 
Při příležitosti Maratónů k nám na oplátku zve-
me významné hosty z tuzemska i zahraničí, což 
považuji pro kulturní regionální povědomí rovněž 
za velmi přínosné.

 Potěšitelné je i to, že pokrytí regionu našimi 
akcemi je rok od roku hustší a také vlastní členská 
základna se rozrůstá. Z původních tří zakládají-
cích organizátorů a sotva jedné desítky členů je 
nás nyní přes sto – a noví členové stále přibývají. 
Postupně došlo i k rozšíření oblastí (Pardubicko, 
Hradecko, Orlicko, Vysočina) i sekcí (literární, 
dramatická, výtvarná, hudební, sekce začínajících 
autorů a dokonce i sekce organizační).

Nepodstatné není ani to, že jsme navázali úzkou 
spolupráci s některými dalšími literárnímu sub-
jekty, zejména Klubem autorů literatury faktu 
a některými politickými představiteli (především 
starosty a primátory měst), kteří se na akcích Stře-
diska mnohdy významně sponzorsky podílejí. Tím 
napomohli i značnému zlepšení našich finančních 
možností.

Všechny tyto úspěchy, kterých jsme za dvanáct 
let dosáhli, jsou jistě chvályhodné, ale já sama za 
nejpodstatnější a nejcennější považuji navázání 
a udržování velmi dobrých přátelských vztahů mezi 
členy Střediska, ochotu vzájemně si naslouchat, 
vzájemně si pomáhat. 

Jakkoli jsem po bedlivém uvážení a pečlivém 
výběru navrhovaného nástupce ke dni 31. 12. 2012 
složila do rukou výboru funkci předsedkyně, ne-
znamená to, že naši uměleckou káru nebudu po-
máhat tlačit dál. Ovšem jsem přesvědčena o tom, 
že přepřahat je občas nutné, stejně jako o tom, že 
předseda, kterého výbor zvolil, je ten pravý, který 
dokáže v již unavených žilách Střediska rozprou-
dit novou, mladou krev. 

Partonyma (ročník druhý / číslo Páté)
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V podstatě tomu samému, jen priority (jestli to 
dokážu), by měly být opačné. Tedy rodina a vlastní 
literární tvorba přednostně. Fakt, že jsem v prů-
běhu minulých dvanácti let vydala knižně jediný 

titul, mi připadá opravdu zahanbující. I když – 
literární tvorba jen o vydávání knih opravdu není. 
Ale úvahu na toto téma snad až někdy příště…

a čemu se hodláš věnovat nyní?

děkuji za odpovědi a přeji, aby se ti dařilo, jak si představuješ.

Kruhy
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s Jakým předsevzetím nastupuJete do funkce předsedy a čeho chcete 
dosáhnout? 

Rád bych dosáhl především toho, aby se o Stře-
disku vědělo čím dál tím více. Aby zainteresovaná 
veřejnost, veřejnost, která odebírá Ádvojku, Tvar 
nebo Host, věděla, že v Pardubicích je uskupení 
spisovatelů, kteří mají co nabídnout nejen úzce 
regionální literární kultuře, ale literární kultuře 
v širším měřítku, na jejíž tvorbě se podílejí autoři 
jako Jáchym Topol, Miloš Urban, Jiří Kratochvíl, 
Daniela Hodrová, Petra Hůlová a mnozí další. Aby 
se vědělo, že autoři Střediska jsou činní a že se 
jejich řady rozrůstají. V průběhu jara jsem zazna-
menal bezmála desítku nových zájemců o členství 
v literární sekci a sekci začínajících autorů. Jde při-
tom o autory do třiceti let, kteří mají vážný zájem 

se na formování východočeské literární kultury 
aktivně podílet, nebo kteří se již podílejí a proto 
přicházejí k nám. Další zdroje talentů spatřuji na 
Katedře literární kultury a slavistiky Univerzity 
Pardubice a předpokládám, že za čas jejich zájem 
o členství ve Středisku nebo spolupráci s ním vzros-
te. Úzká spolupráce s katedrou byla již navázána 
a já bych ji rád prohloubil do té míry, kdy by se 
řady autorů Střediska obohatily o mladé literární 
teoretiky a kulturní historiky zaměřující se na lite-
rární historii. Stejně tak by v budoucnu právě pří-
tomnost Střediska východočeských spisovatelů mě-
la být jedním z předních důvodů, proč jít studovat 
literaturu právě do Pardubic.

Na slovíčko s lukášem
Vavrečkou
 
Rozhovor s novým předsedou Střediska východočeských
spisovatelů v Pardubicích

MilaN dušek

Na doporučení dosavadní předsedkyně jste byl na 
schůzi výboru Střediska východočeských spiso-
vatelů v Pardubicích 14. prosince 2012 zvolen no-
vým předsedou. Jistě si uvědomujete, že Marcella 
Marboe za ta léta ve funkci nasadila laťku poměrně 

vysoko a že všichni členové budou očekávat, že 
vyskočíte nejméně tak vysoko. Vzhledem k Vaše-
mu věku, vzdělání a tomu, co o Vás zatím víme, 
nejednoho jistě napadá, že by to mohlo být i výš.

---------------------------------
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Jakou vizi máte o budoucnosti střediska?

Představuji si vytvoření kompaktního publikač-
ního prostoru, který by poskytoval dostatečné 
množství textů čtenářům zajímajícím se o aktuální 
dění v regionální literární kultuře s příležitostný-
mi přesahy a čtenářům vyhledávajícím novou poe-
zii, prózu, literární esejistiku apod. Tento prostor 
by měl sloužit jednak literárně činným autorům 
Střediska, výtvarníkům a fotografům, jednak tvůr-
cům vně Střediska. Stal by se tak nedílně i prosto-
rem k uměleckému setkávání hodným tohoto úče-
lu. Tento jednotný publikační prostor by se měl 
rozšířit do center literární kultury, kaváren, čajo-
ven, knihoven, škol apod., aby plnil svůj úkol, a to 

prezentovat své autory jednak uvnitř Střediska, ale 
především jejich tvorbu zpřístupňovat čtenářům 
a uvádět jména nových autorů ve známost. Tímto 
způsobem by si Středisko mělo v budoucnu za-
sloužit změnu pohledu ze strany města a kraje, 
stát se plnohodnotným činitelem regionální kul-
tury, stejně jako jsou jím divadla a galerie. Má vize 
ve zkratce spočívá v tom, nevzdávat se a všemi 
silami pozvednout prostřednictvím Střediska vý-
chodočeských spisovatelů prestiž literární kul-
tury v zahrnutých regionech na nejvyšší možnou 
úroveň.

děkuji za odpovědi a přeji, aby se vám dařilo. 
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Nejnovější sborník Střediska východočeských spi-
sovatelů /v pořadí již šestý!/ je tentokrát tematicky 
zaměřen na příspěvky humoristické povahy. Má 
ustálenou grafickou podobu a stejně jako v pře-
dešlých případech přináší v abecedním řazení jed-
notlivé autorské bloky bez vyhraněného kompo-
zičního záměru. 

„Dělat humor“ není nikterak snadné, jak píše 
v úvodním slově editor Jiří Hrabinec, kategorie 
komična je složitá a komplikovaná a stejně tak 
schopnost přijímání komediálních poloh různými 
čtenáři. Většina zastoupených autorů je známa už 
z předchozích dílů jiné žánrové orientace a u něk-
terých byla patrná inklinace k humorizující nad-
sázce vždy. Například vzpomínková povídka Zdeň-
ka Bažanta Napravený přerůstá do mnohokrát 
variované „anekdoty z vojny“, vcelku slušně poin-
tované. Humorizující přístup je patrný při líčení 
životních zážitků v rozvleklých kronikářských zá-
znamech Josefa Kouby /Sezóna na Luční boudě/ 
i v povahopisné konfrontaci Miroslava Škačániho 
Už nechci být vévodou, dovedně variující výchozí 
zápletku a obohacující ji o další dimenze /srážka 
mentalit/. Platí stará pravda, že život sám je často 
nevyčerpatelným zdrojem nosných nápadů. To do-
tvrzuje třeba černá groteska Zdeňka Jiráska Firma 
Nepivoda, zasazená do bizarního prostředí putov-

ního krematoria. Populární námět o vztahu zví-
řete a lidí, který je sám o sobě zdrojem směšných 
situací, rozvíjí s fabulačním půvabem a jazykovou 
vybroušeností Marcella Marboe v seriálovém vy-
pravování Utrpení docenta H. Sympatický je v něm 
rovněž smysl pro sebeironii, jenž nacházíme také 
v humoreskách Marty Urbanové. Hojně jsou za-
stoupeny i svéráznější komediální žánry. Daří se 
zejména parodickým a mystifikujícím polohám 
se satirickými prvky. Autorské záměry jsou však 
naplněny se střídavým úspěchem. Jazyková těžko-
pádnost oslabuje účinnost jinak vtipné parodie 
na boom kuchařských knih a kurzů /Krausova 
Veselá jídla/, variace základního nápadu ve Fran-
cově črtě Fráňa Franěk – největší řehečský spisova-
tel mají spíš retardující tendenci, trochu upovídaná 
je „jazyková groteska“ Antonína Šlechty Původ 
jazykového útvaru badminton, podobně jako po-
hádková parafráze Vladimíra Sokola Pravda o Sně-
hurce. Ambiciózní alegorii s agresívnější komikou 
Petra Musílka Společnost Acylpyrina Hystepse by 
prospěla větší dávka bezprostřednosti a lehkosti 
a méně konstruovanosti. 

Stálou oblibu mají pochopitelně i tradiční žán-
rové útvary typu drobné humoresky a „účelové-
ho“ fejetonu, jak dokládá třeba miniatura Hany 
Křivánkové Dáme páku depresáku nebo žertovné 

šestnáct východočeských autorů 
humoru
Poznámka k šestému tematickému sborníku členů Střediska 
východočeských spisovatelů

jaN dVořák

---------------------------------
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povídání Marie Ungrádové Přiznání spisovatelky. 
Nepopiratelné virtuozity v této oblasti dosahují 
čapkovsky moudré, hluboké a vtipné prózy Fran-
tiška Uhra, prokládané bloky autorových aforis-
mů a satirických minibásniček. Uher má zajisté 
pravdu, když připomíná pisatelům – „Neváhejte 
a škrtejte! Vznikne aforismus. Kvalitní aforismus 
vydá za celý román. Někdy i za pět románů…“ 
Úspornost, sevřenost a naléhavost výpovědi je tr-
vale charakteristická i pro epigramy Jiřího Faltuse, 

který ilustroval sborník rovněž svými karikaturami, 
ale laborovat na nevelké ploše satirizující básnické 
momentky se pokoušejí i Zdeněk Jirásek a Martin 
Vídenský.

Jako v předchozích případech jde tedy opět 
o pestré čtení, o žánrový kaleidoskop – o autorské 
navštívenky. 

Listopad 2012 



----------------------------
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Kdo je Kdo?

Alex (Al the Owl), žije v Británii. Hudebník, básník, aktivista, antropolog z ulice. Narozen ve své 
generaci, doufá, že zestárne v lepším světě.

Lukáš Bína (1989) se narodil v Karviné na území historického těšínského Slezska. Momentálně žije 
a studuje v Pardubicích. Věnuje se literární kultuře padesátých let minulého století, postavením „para-
literatury“ v masové kultuře a proměnám literárního erotismu. V roce 2009 inicioval založení literární 
skupiny TLUPa. Básně publikoval ve sbornících Za okny z křídového papíru (sborník literárních textů 
studentů Gymnázia Orlová, 2008), Zatraceně málo cigaret (TLUPa, 2009), Privát (TLUPa, 2011) a lite-
rárně-kulturní ročence Tahy. Má rád nápoje obsahující mravenčan ethylnatý – nejvíce Tuzemský rum 
Božkov, cigarety, hovězí steak a letní podnebí.

Filip Buryán (1980), samouk.

Aneta Čamová se narodila v Praze, studovala na ZŠ Meteorologická, kde získala ocenění Zdatný 
matematik, poté vystudovala Gymnázium Postupická, kde už žádné ocenění nezískala a teď studuje na 
UK trochu neperspektivní, ale zajímavý obor. Provádí Prahou, překládá z bosenštiny, učí se progra-
movat a kreslí! Jednoho dne si udělá řidičský průkaz a koupí si nějaké hodně chlupaté zvíře, které 
nebude vyžadovat příliš péče.

Jarmila Hannah Čermáková (1945), básnířka, žurnalistka, dramatička a loutkoherečka. Narodila se 
v Praze. Maturovala na Výtvarné škole V. Hollara a ve studiu pokračovala na DAMU (obor loutkář-
ství). Debutovala v roce 1982 odbornou publikací Herci pro pět prstů. První angažmá přijala v Liberci. 
Později působila v Naivním divadle a hostovala i v tehdejší Ypsilonce. Angažmá skončilo v roce 1968 
a v dalších letech působila v černém divadle Laterny Magiky. Kromě literární tvorby a psaní knih pro 
děti se Jarmila Hannah Čermáková věnuje i výtvarné činnosti a zabývá se též romskou problematikou. 
Její zatím poslední knihou je básnická dvojsbírka Rosa na ostří / Dvořák (Brandýs nad Labem, Dar Ibn 
Rushd, 2011).
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Milan Dušek (1938), prozaik, člen výboru SVčS – oblast Orlicko, Helvíkovice, p. Žamberk, Člen OS, 
Unie spisovatelů, české sekce autorů detektivní a dobrodružné literatury AIEP, šéfredaktor bulletinu 
Kruh. Knižně vydal například: Příběhy od hranic (Kerschbaum, 2002), Mrtvý z mýtiny (Oftis Ústí nad 
Orlicí, 2002), Případ pro psychiatra? (Kerschbaum, 2003), Případ Dýmov (Kerschbaum, 2003), Maniak 
v černé kukle (Nava, 2008), Pohřešovaná (Moba, 2011), Stopy vraha (Moba Brno, 2012) nebo Jen přes 
mou mrtvolu (Nava Plzeň, 2012). 

Jan Dvořák (1937), prozaik, literární a filmový teoretik, editor. Čestný předseda SVčS – oblast Hra-
decko, Hradec Králové. Člen PEN klubu, OS. Pracoval jako vysokoškolský pedagog, ředitel naklada-
telství Kruh a ředitel Ústavu českého jazyka a literatury PdF Univerzity Hradec Králové. Knižně vydal 
například: Muž mezi ženami (ČS, 1977), Spolek svedených a opuštěných (ČS, 1988), Kamenný lev 
(Melantrich, 1990), Obyčejné odchody (Oftis, 2004), Život vzpomínek (Gaudeamus, 2007) nebo Poetický 
svět Václava Kršky (Čs. filmový ústav, 1989).

Renata Hans (1980) se narodila v Pardubicích, studovala na Univerzitě Hradec Králové obor Textilní 
tvorba a scénografii na Akademii múzických umění. Absolvovala akademickou stáž v Londýně a věno-
vala se kostýmní filmové a divadelní výpravě. Výtvarnictvím a tancem se zabývá od dětství. Její práce 
bylo možné vidět na výstavách: Krajiny Renaty H. (Pardubice, Hradec Králové, CZ), Small format (CZ, 
SK, PL, USA – Ithaca College), Novej Zlom (Výstaviště Brno, CZ), Textilní práce – gobelín (Galerie T, 
Univerzita Hradec Králové, CZ), Textilní masky (Galerie Mázhaus, Pardubice, CZ), Scénické práce 
(Divadlo DISK, Praha, CZ, 2009), Kostým Scénografie Maska (GAMU Praha, CZ, 2010), Labyrinth – 
textilní objekt (Bohemian national Hall, New York, USA, 2010). Některé ilustrace zveřejnila v časopise 
Loutkář (2004). Působila jako lektorka tanečního studia PHATA; se scénickým jazzovým tancem 
vystupuje u nás i v zahraničí. Provozuje vlastní webové stránky: http://reana.carbonmade.com a http://
renatahans.carbonmade.com. 

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.

Partonyma (ročník První / číslo třetí)
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Janele z Liků (1984, Přerov). Vlastním jménem Jana Hradilová. V současnosti žije v Praze s výhledem 
na komín a čeká, kdy na něj přiletí s jarem čápi. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Olomouci. Pra-
covala soustavněji v diagnostickém zařízení pro děti cizinců. V současnosti je na zasloužené duševní 
dovolené. Její básně vyšly v několika almanaších knihoven, na literárních serverech, ale i časopisecky 
v Psím víně, H_aluzi, Tvaru, Dnu, Lžičce v šuplíku, Kulturních novinách. Její báseň je zastoupena 
i v antologii Nejlepší české básně 2010 (Host). V dubnu 2011 vydala svůj debut Ze starých mýdel v edici 
H_aluze (Nominována na Cenu Jiřího Ortena 2012), sbírku lze bezplatně stáhnout z internetu. Získala 
několik literárních cen, včetně Literární ceny rektora Univerzity Palackého. Zaujala i na Slam poetry 
v rámci festivalu Colours of Ostrava nebo na Noci básníků v proslulé olomoucké UG osvěžovně – 
Ponorce. Prošla několika alternativními a metalovými kapelami s větším či menším úspěchem. Nako-
nec zformovala poetično u hudební společnosti Janele z Liků (www.bandzone.cz/janelezlilku) s pro-
měnlivou sestavou, která se umístila mezi prvními pěti finalisty v hudební soutěži občanského sdružení 
Unijazz – Malá alternativa 2010. Na podzim roku 2012 nahrála s boskovickým kytaristou Rudolfem 
Kalašem již druhou desku, na níž svými strunnými nástroji hostovali hudebníci ze smíchovského 
snového dua „Sousedi“, hlasem přispěla i zpěvačka Pavla Baráková. Janele je audiofil a milovnicí roz-
hlasu, je matkou pěti chovných potkaních bambulí, ráda spolu seznamuje lidi a pořádá akce bytového 
charakteru (noční; cukrárna, pyžamový filmový klub, narozeninové snídaně apod.). Potěší ji, když jí na-
píšete svůj osobní názor na její poezii a hudbu na e-mail k tomu určený: zestarychmydel@gmail.com.

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.

Zdeněk Jirásek (1958), básník, prozaik, člen SVčS – oblast Pardubicko, Slatiňany, člen literárního klu-
bu Psahlavci. Vydal sbírku Dívka s koblížky (Oftis, 2012). Publikoval ve sbornících Tady a teď (Krajská 
knihovna Pardubice, 2003), Šestnáct východočeských básníků (Vč. SOS, 2008) nebo Stavitelé chrámu 
poezie (KRIGL, 2010). Ve Slatiňanech pořádá literárně hudební pořady Laskavé večery a Zámecká 
posezení. Je spolupořadatelem hudebně poetického festivalu Obořice Jedna báseň.

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. 

Kdo je Kdo?
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Petr Karas se narodil v šedesátých letech v Mikulově na Moravě. Tam také během gymnázia zakládal 
svá první hudební uskupení a tam také začaly vznikat první – zpočátku ještě písňové – texty. Později 
se z těchto textů stávaly samostatné útvary, až se zcela oprostily od melodií a rytmů. Mimo dvě hudební 
CD (Zlaté rybky a Cupy dupy dup) vydal autor v roce 2010 sbírku básní Ješité. Část knihy je využita 
ještě dnes k hudebním účelům, a to nejen samotným autorem. Publikoval také v souborech básní 
moravských autorů Min a Jeb, v časopisech a na internetu. 

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 abs-
trakci a důležitým prvkem jejích 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.

Martin Koreček se narodil a žije v Chrudimi. Vystudoval Střední učiliště potravinářské v Chrudimi 
a Střední průmyslovou školu potravinářskou v Pardubicích. Poezii a prózu píše od šestnácti let. Publi-
koval v periodikách a nyní spolupracuje s nakladatelstvím Alisa Books. V nakladatelství OFTIS vydal 
Pověsti nejen z Chrudimské (2012).

Martina Kulhavá (1976) se narodila v Pardubicích, žije v Žamberku. Vystudovala český jazyk, litera-
turu a výtvarnou výchovu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Pracuje jako učitelka na Leto-
hradském soukromém gymnáziu, autorsky spolupracuje s brněnským nakladatelstvím Didaktis. Vedle 
studentů a psaní učebnic se věnuje knižním ilustracím, výrobě šperků, užité i volné grafice, textilní 
tvorbě a svým dvěma synům. Je členkou Výtvarné sekce Střediska východočeských spisovatelů.

Petr Kylián (1981) vystudoval Religionistiku. Mezi jeho zájmy patří cestování, provazochodectví, 
snowboard, fotografie a poznávání vnitřních krajin.

Dagmar Magincová (1966) se narodila v Teplicích, nyní žije v Hradci Králové. Pracovala v naklada-
telství Dauphin jako odpovědná redaktorka, dále v týdeníku Respekt, nakladatelství Arbor vitae nebo 
nakladatelství Pavel Mervart. Vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a Pedagogické 
fakultě Univerzity Hradec Králové.
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Lubomír Macháček (1947), spisovatel, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého, původním 
povoláním psycholog. Do povědomí čtenářů vstoupil povídkovou knihou Písek v zubech. Vedle niterně 
zaměřených povídek (např. Láska v kaluži, Co skrýváme pod kůží, Manželky a jiné ženy) a románů 
(A budeme šťastni, Milenka Půlnoc, Zasvěcen démony) se věnoval též žánru sci-fi (Fantastický mezičas, 
Upíří tanec). Píše i knihy pro děti (Poklad na Kunětické hoře, Zač je v Pardubicích perník). V posledních 
letech publikoval pod pseudonymem Adam Borek povídkové knihy s krimi tematikou (Básníci nevraždí, 
Vražedná sešlost, Vražedné vábení). Jeho prózy se objevují v řadě domácích i zahraničních antologií.

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 literár-
ně-kulturním časopise Tahy a v Tvaru.

David Mareš (1981), narozen v Praze, v kterémžto městě žije i nadále. Jeho básně jsou zastoupeny 
v Almanachu neodekadence (uspořádal Kamil Princ, nakl. Barbara, 2012). Své verše též osobně prezen-
tuje před publikem v pořadech Opilé koráby (Praha, klub Mandragora), Zrcadlení duší (Nymburk), 
Večer přiměřených depresí (Praha, Jiný kafe) a dalších. Jako jeden z autorů se podílí na vydání sborníku 
haiku Míjím se s měsícem, jenž vyjde letos (2013). S částí jeho tvorby se čtenáři mohli seznámit i na 
několika literárních serverech či ve sbornících z literárních soutěží, kterých se autor účastnil.

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.

Aleš Misař (1984) se narodil v Nymburce, kde žije dodnes. Po studiích a maturitě na Gymnáziu Nym-
burk v roce 2003 začal studium politologie a bohemistiky, avšak přesedlal na germanistiku na UJEP 
v Ústí nad Labem, kde tento rok studia konečně završuje. V roce 2004 vydal vlastním nákladem svou 
první knihu poezie (Neštěstí v lásce, štěstí v poezii), další následovaly v roce 2006 (Proti armádě tvé 
krásy) a 2009 (Patřím Noci) opět nákladem vlastním, v druhém případě s plnou podporou Města 
Nymburk. Vybrané básně uveřejnil i v časopisech Čaj, H_aluze a Tvar, třikrát zazněly i v pořadu Čes-
kého rozhlasu Zelené peří. Kromě poezie samotné píše i recenze na básnické tituly. Mimo jiné se zabývá 
překladem poezie. Z němčiny přeložil cyklus Sonety Orfeovi od R. M. Rilkeho, jehož vydání je připra-
veno na podzim 2013. 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 roku 2012 večery šansonu a poezie Opilé koráby, jež připlouvají zhruba každé dva měsíce. 
Jeho hlavním zájmem je ovšem nadále vše, co se dotýká poezie. 
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Kamil Novotný (1974), Litomyšl–Praha. Narodil se a žije. Je to Vypravěč a své příběhy dokládá 
obrázky. Vlastně nejdříve zahlédne obrázek, a pak se mu v mysli postupně obnažuje jeho příběh. Jak 
ten příběh vyplouvá na povrch, obnažuje se i on samotný. Jednou by chtěl stát na tomto světě úplně 
nahý. Má rád med, Koreu a jí hodně banánů. Někdy, když pije čaj, zpomalí se mu dech a v šálku má 
celý vesmír. Baví ho stále se rodit znova. Je rád, že vás tu zase potkává. Také má rád Jih, šedou barvu 
a mrkev. Provozuje první český blog o fenoménu synchronicit: www. synchromysl.blogspot.cz. Ukázky 
jsou z připravované knihy Duše Jihu.

Vladimír Novotný (1946) je literární historik, kritik a publicista. Narodil se v Praze, vystudoval FF UK, 
po vědecké aspirantuře na FF UP v Olomouci pracoval jako časopisecký a poté nakladatelský redaktor 
(mj. Světová literatura, Odeon). Po roce 1989 nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR, poté přesedlal na pedagogickou dráhu (FSV UK, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni). 
Od roku 2008 působí na Katedře literární kultury a slavistiky FF UPa. Z jeho knižních publikací při-
pomeňme ty nejnovější: Plzeňská literární vlasti(ne)věda (2012), Zápisník dr. No I. (2012) a Tragické 
existenciály Vladimíra Kőrnera (2013).

Jakub Orel Tomáš (1986), lídr mladoboleslavské psychedelic-rockové 3. kultury. Vystupuje též jako 
Král Doubek coby folkový bard; pod tímto pseudonymem vydal samizdatově již 3. CD. Po nedokon-
čených studiích Filosofie a 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, výtvarnice a performerka. Studuje na Fakultě výtvarných umění ateliér 
performance a na Masarykově univerzitě obor Environmentální studia. Publikuje (časopis Tahy, Parto-
nyma, revue Protimluv či Dno). Organizuje autorská čtení. Vystavovala v Praze, v Brně, Českých Budě-
jovicích, Pardubicích a Uherském Hradišti. Má ráda zelený čaj a ryzlink rýnský. V prosinci 2012 jí vyšla 
sbírka Čichat oheň s autorskými ilustracemi.

Jina J. Pacolová (1990) vyrostla v Orlové. Byla vždycky trochu Jina než ostatní děti uhelných lovišť na 
východním pobřeží. A tak se orlí mládě rozhodlo utéct všem těm Třineckým železárnám, dětmarovic-
kým elektrárnám a karvinským dolům a usadilo se plné nadějí ve starobylém městě perníku, obklope-
ném pro změnu Paramem a Synthesií. Prý aby se tam cítilo jak se patří doma. A cítí. A tvoří. A poprvé 
v životě si plní své sny na všech frontách. A ptáčci a kytičky. Konec.

Marta Pató (1972) žije a působí v Hradci Králové a v Pardubicích. Překládá z maďarštiny.
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Čestmír Pelikán, historik a překladatel z francouzštiny. Má na svém kontě například překlady děl 
Michela Foucaulta a Rolanda Bathese. Žije v Hradci Králové.

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, dramaticko-lyrického 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.

Hana Přinesdomů (1958), výtvarnice. Členka SVčS – oblast Pardubicko, Pardubice. 

Daniel Razím (1982) je scénárista a herec amatérského divadla poezie, autor literárně-dramatických 
seminářů a dílen, a v posledních měsících i autor veršů. Narodil se v Rakovníku. Od svých dvou let 
žije, pracuje a cítí se být doma v Praze. Tvůrčí inspiraci ale nachází také v oblasti Krkonoš, odkud 
pocházejí někteří jeho příbuzní a předkové. Proto zkusil nabídnout svou poezii časopisu východočes-
kých spisovatelů, kde ji poprvé uveřejnil tiskem. Ve čtené podobě ji letos představil také v obnoveném 
pořadu Zelené peří. V nedávné době sestavil knihy: Kubistický portrét Jiřího Suchého aneb Jednou, když 
mně bylo osmdesát (rozhovor s Jiřím Suchým) a výbor z poezie Konstantina Biebla – Na hrobě bubnují 
padající pomeranče.

Tereza Silonová (1991), výtvarnice původem z Pusté Polomi. Nemalý čas strávila studiem umění v 
Itálii, nyní žije v Londýně, aktivně se věnuje výtvarné činnosti a udržuje kontakt s kulturním životem 
na Ostravsku a Pardubicku. 

Václav Smejkal (JMB). Narozen roku 1953 v Lanškrouně, kde také tvoří. Vystudoval ČVUT, malo-
vat a kreslit se učil u soukromých učitelů v Praze. Výtvarné činnosti se věnuje 40 let. Používá záhadný 
pseudonym „JMB“ a na svém kontě má více jak 70 výstav. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách  po celé 
ČR, ale také v Německu, Švýcarsku, Polsku, Velké Británii, USA a v Austrálii.  Typická jsou pro něj roz-
měrná olejová plátna snového až surrealistického rázu. Perokresba a lept jsou další součástí jeho tvorby. 
Pravidelně se zúčastňuje výstav ex-libris. Také ilustruje knihy renomovaných autorů: http://jmb.ic.cz.

Jiří Studený (1960), básník, žije v Hradci Králové. Zaměřuje se na tvůrčí psaní a psychologii kreativity, 
jógu a ekokritiku, rétoriku a kreativní koučování. Vyučuje na Katedře literární kultury a slavistiky 
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Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Knižně publikoval: Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe 
tvůrčího psaní, Zase básně, Lotosové zajetí. Svou poezii a esejistiku příležitostně publikuje rovněž časo-
pisecky (např. Host, Tvar, Salon Práva), od roku 2008 používá umělecký pseudonym Dr. Krejzyber. 
Věnuje se editorské práci pro nakladatelství Pavel Mervart, od roku 2010 je šéfredaktorem ročenky 
TAHY, kam rovněž pravidelně přispívá.

Lukáš Vavrečka (1987), básník a prozaik. Autor románu Revolucionáři (2005), sbírky experimentální 
poezie Vyhnanec s křídly (2008) a knihy vícehlasých básnických skladeb Partitura (2011). Vystudoval 
Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice, v témže městě dosud žije a živí se jako sazeč a jazzový pianista. 
Publikuje v literárně-kulturním časopise Tahy a literárním fóru Elipsa. Dále vydal esejisticky laděnou 
veršovanou novelu s názvem Idealistický román (2009), je rovněž spoluautorem a editorem poetického 
sborníku Lumíkem proti své vůli (2008). K vydání připravuje experimentálně-detektivní cyklus Alibi 
na příští noc (vyjde 2013) a román ve formě pásma a interview s názvem Hyperprostor (vyjde 2014).

Ladislav Vondrák (1962), Ryba, podle čínského horoskopu Vodní Tygr, podle keltského Borovice. 
Samozvaný strážce „Středu Evropy“ v Havlíčkově Brodě, člen Obce spisovatelů a nejvyšší představitel 
Stolové společnosti praotce Broda (186cm). Psaní: Když už tě zvu dál, bez obavy vstup, Ante portas, Cosi 
tady kolem zaznělo, Mysli si, že se ti to zdá, Tajnospády, písňové texty a tak vůbec.

 



Partonyma
Východočeský literární čtvrtletník

ročník druhý / číslo páté

šéfredaktor:    Lukáš Vavrečka
odpovědné red. Kontempla:  Eliška Waageová
odpovědný red. Textáže:   Aleš Misař
odpovědný red. Setkání:   Lubomír Macháček
odpovědný red. Kruhů:   Milan Dušek
sekundující redaktoři:  Kamil Princ, Andrea Kamenická
jazyková redakce:   Kateřina Kotilová, Denisa Pálová
koordinátorka:   Michala Dovrtělová
tajemnice:    Jana Pacolová
obálka a návrh sazby:  Lukáš Vavrečka
úprava obálky:   Petr Kouba
sazba:     Michala Dovrtělová
public relations:   Jan Vlasák
distribuce:    Jan Vlasák
vedoucí projektu:   Lukáš Ságl

Partonyma – literárně-kulturní revue:

správci revue:    Lukáš Vavrečka
     Eliška Waageová
     Jana Pacolová

Podpořeno z programu Think Big,
který realizuje Nadace O2 ve spolupráci
s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Pardubice 2013



5/
20

1
3

P
a
r
to

n
y
m
a


	Partonyma 1.5 - Obálka - el-front.pdf
	Partonyma 1.5 - celek náhled.pdf
	Obsah 5 - kontemplum.pdf
	Obsah 5 - setkání.pdf
	Obsah 5 - Kruhy.pdf
	Partonyma 1.5 - Kruhy.pdf

	Partonyma 1.5 - Obálka - el-back2.pdf



