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Předmluva
Vážení přátelé a příznivci poezie i prózy,

zveme vás, abyste se začetli do básní přibližně osmdesáti tvůrců, kteří na-
vštívili festival Stranou – evropští básníci naživo v průběhu let 2013–2017. Přeje-
me vám, abyste si našli svou autorku nebo autora, jejichž texty vás osloví. Možná 
to bude jedna jediná báseň. Ale i v té se může ukrývat celý vesmír.

Program festivalu Evropští básníci naživo tvoří již deset let nejen literatura, 
ale také koncerty, výtvarné výstavy a divadelní umění. Antologie vám pomůže 
zorientovat se v tom, kteří z našich i zahraničních umělců festival navštívili – 
a u těch píšících vám zprostředkuje také jejich texty.

Texty vám předkládáme v originálech a překladech do češtiny a angličtiny. 
Anglické překlady jsme zvolili proto, aby se měli zahraniční autoři a jejich přátelé 
a příznivci možnost lépe zorientovat v tom, jak píší jejich kolegové z jiných zemí; 
postarali se o ně překladatelé z Ateliéru uměleckého překladu pod vedením 
Matthewa Sweneyho a Roberta Hýska.

Již prvních pět let festivalu pro nás představovalo tak významný mezník, že 
jsme se rozhodli při oné příležitosti vydat antologii představující tvorbu všech 
autorů, kteří v průběhu prvních pěti let festivalu Stranou vystoupili. Vzhledem 
k neomezeným možnostem distribuce při minimálních finančních nákladech 
i postupně se rozmáhajícím čtečkám e-knih jsme se rozhodli udělat antologii 
elektronickou: aby poezie ze všech koutů Evropy mohla při cestě za svým čtená-
řem překonávat co nejméně hranic.

Bylo to rozumné rozhodnutí, neboť při shromažďování materiálů pro před-
chozí antologii jsme s údivem zjistili, že za prvních pět let trvání festival hostil 
více než padesát autorů z různých koutů Evropy a původně skromně zamýšlená 
publikace se tak pořádně rozroste. 

Bilancování po desátém ročníku festivalu nám pak doslova vyrazilo dech. 
Napočítali jsme, že od založení festivalu až dosud již Beroun navštívilo téměř sto 
padesát tvůrců různých žánrů z celkem dvanácti zemí. Tvrzení, že jde v těchto 
končinách o nejrozsáhlejší festival, který jednou ročně v průběhu jednoho týd-
ne představuje tolik literatur různých autorů a zemí, snad není příliš přehnané. 
V každém případě jde o obdivuhodnou kontinuitu, kterou by nebylo možné udr-
žet bez podpory města Berouna a řady dalších institucí a dárců.

Každý rok jsme v průběhu festivalu představili několik knižních novinek. Za 
celou dobu to bylo na pětadvacet titulů, které výrazně obohatily nejen náš kniž-
ní trh, především ale snad čtenáře. Jmenujme mezi jinými sbírku Ireny Douskové 
Napůl ve vzduchu či soubor básní Nevlastní od Petra Hrušky, překlad úspěšných 
románů, ať už Kniha Mikołaje Łozińského, Anděl zapomnění od Maji Haderlap 
nebo Čínská zeď od Stanky Hrastelj, sbírky světoznámých a ceněných básníků, 
jako Ryszard Krynicki z Polska (a jeho rozsáhlý výbor básní Magnetický bod), 
Franciszek Kamecki (Nářek kněze), Genowefa Jakubowska-Fijałkowska (Něžný 
nůž), Meta Kušar (Lublaň), anebo také rozsáhlou antologii současné slovinské 
poezie Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim či sbírku haiku 
Primože Repara nebo básní Andraže Poliče. Prostřednictvím výstavy v beroun-
ském muzeu jsme představili ojedinělý projekt básníka Zdeňka Volfa a fotografa 
Jindřicha Štreita – knihu fotografií doprovázenou básněmi pod titulem Chlévská 
lyrika.

Aniž bychom si libovali ve sbírání medailí, titulů a cen, přece jen jsme s jis-
tým uspokojením sledovali, že hosté našich festivalů sbírají po světě významná 
ocenění své práce. Ať už jde o nejvyšší slovinské státní ocenění za životní dílo, 
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Prešerenovu cenu (Andrej Brvar), státní cenu Prešerenova fondu (Cvetka Lipuš), 
rakouskou cenu Ingeborg Bachmannové a více než desítku dalších mezinárod-
ních cen (Maja Haderlap), francouzskou cenu Maxe Jacoba (Emmanuel Moses), 
českou Státní cenu za literaturu (Petr Hruška) či Magnesii Literu (Viola Fischero-
vá, Ivan Matoušek, Radek Fridrich), nominaci na nejvýznamnější polskou cenu 
Nike (Ryszard Krynicki, Mikołaj Łoziński, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska), 
italskou národní cenu Astrolabio d’oro (Marko Kravos) a další ocenění, vždy se 
při vší skromnosti jedná o potvrzení vysoké úrovně tvorby našich hostí a kvality 
festivalu.

A co nás osobně těšilo a těší nejvíce: prostřednictvím festivalu Stranou se 
deset let setkávali a setkávají lidé z různých konců Evropy, poznávají se navzájem, 
poznávají se zde se svými příznivci, vstřebávají vzájemně svoji tvorbu a posílají 
zprávu o ní dál do svých zemí. Kulturně se tak dále propojujeme a dozvídáme se 
o sobě stále víc. A středem toho všeho je Beroun – město, jehož jméno si zvykli 
lidé skloňovat v mnoha jazycích a které již řadu let představuje v mnoha zemích 
symbol kulturního města, které se nebojí podporovat projekty stojící stranou 
veřejného dění. Protože jsou možná stranou, ale rozhodně ne mimo.

Když jsme před deseti lety ve velice skromných podmínkách začínali s prv-
ním ročníkem festivalu Stranou – evropští básníci naživo, i přes přesvědčení, že 
děláme důležitou věc, nás občas přepadaly pochybnosti: i když se nám podaří 
zorganizovat festival podle našich nejlepších možností, přijmou lidé náš nápad, 
bude je zajímat něco tak okrajového, jako je poezie?

Hned zpočátku se ukázalo, že nešlo o pochybnosti neoprávněné. Poezie 
vskutku žádným trhákem nebyla a básníci si své publikum hledají těžko. V žád-
ném případě nás však nenapadlo vyvodit z toho závěr, že nemá smysl pokračo-
vat; naopak, brali jsme to jako znamení, že se máme pokoušet hledat důmy-
slnější způsoby a cesty, jakými bychom se mohli k potenciálním posluchačům 
a čtenářům poezie dostat. Čtení a prožívání poezie je přece tak osobní věc, 
kterou většina z nás pěstuje v soukromí, o samotě. Jít na veřejné čtení tak, jako 
chodíme například na koncerty, vyžaduje často velkou dávku zvědavosti, možná 
odvahy a někdy až sebezapření. Ale když se to podaří, odměna bývá bohatá. Kro-
mě básní totiž dostaneme příležitost setkat se také s básníky. A to bývá leckdy 
setkání nezapomenutelné, občas dokonce určující pro další život. 

A tak jsme přemýšleli: co kdybychom organizovali odpolední a večerní čtení 
spojená s koncerty, divadelními vystoupeními či výstavami na různých místech? 
Aby naši hosté – básníci z mnoha různých zemí – poznali něco z nádherného 
prostředí, v němž mohou trávit několik dní. Ukážeme jim Muzeum Českého kra-
su, kavárnu Jiná káva v Berouně, zavedeme je na Tetín, vyvezeme na hrad Kra-
kovec, prokážeme čest číst básně v Knihovně Václava Havla v Praze. To všechno 
jsou nápady bezesporu skvělé; ale co třeba pokusit se přivést básníky do škol 
a do městské knihovny? Ukázalo se, že šlo o jeden z nejšťastnějších nápadů – 
setkání se studenty bylo důležité nejen pro leckteré z nich, ale také pro samotné 
básníky. Setkali jsme se s takovou mírou bezpředsudečné otevřenosti, přemýš-
livosti a zvědavosti, že nás to znovu a znovu přesvědčovalo o tom, že naše po-
čínání má hluboký smysl. Studenti dostali možnost diskutovat o básních přímo 
s autory, někteří s nimi mohli mluvit v jejich jazyce o tvorbě obecně, jiní využili 
příležitosti přihlásit se ke tvorbě své. A tak jsme během let postupně rozšiřovali 
repertoár míst, kde jsme se se studenty setkávali. A tu nás napadlo – když stu-
denti, proč ne také senioři? A díky tomuto nápadu a vstřícnosti berounského 
Domu seniorů dostala poezie a hudba další šanci přijít tam, kde je vítána. Rok 
co rok přicházely nápady na nová místa, nová setkání, festival rostl nejen co do 
množství pozvaných hostí, ale také do kvality a bohatosti programu.

Podpora řady míst a institucí, kde jsme chtěli naše autorská čtení a dopro-
vodné akce pořádat, byla důležitá, měla totiž svého ducha, náladu a návštěv-
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níky. Kdyby nebylo Muzea Českého krasu, kavárny Jiná káva, berounské Měst-
ské knihovny, zdejších středních škol, tetínského Sdružení sv. Ludmily, pražské 
Knihovny Václava Havla, hradu Krakovce, nemohl by mít festival jedinečnou 
atmosféru, na kterou jeho účastníci i návštěvníci tak rádi vzpomínají. Neméně 
důležitá ovšem byla podpora, která tolik vidět není, přitom však naprosto zá-
sadně ovlivňuje, co a na jaké úrovni bude možné uspořádat. Teprve s podporou 
města Berouna, slovinského Úřadu Republiky Slovinsko pro Slovince ve světě 
a v příhraničí, Slovinského spolku Josipa Plečnika, Veřejné agentury Republiky 
Slovinsko, časopisu Mentor, Velvyslanectví Slovinské republiky a Rakouského 
kulturního fóra jsme mohli dát našim plánům pevnou podobu. A podpora na-
šich předních literárních časopisů – Protimluv, Tvar a Host – pomohla získat akci 
věhlas mediální.

V poslední době je na nás z nejrůznějších stran naléháno, abychom se 
nenechali připravit o svou identitu. Právě proto bychom neměli zapomínat, že 
to, co naši identitu určuje, je právě jazyk a kultura. Pokud zapomeneme na to, 
co nás ve vztahu k ostatním vymezuje a současně spojuje, ztrácíme svůj pevný 
bod a jistotu sebe sama. Také proto jsme po deseti letech trvání festivalu pře-
svědčeni možná ještě více než na začátku, že má smysl zabývat se věcmi, které 
snad většina společnosti považuje za okrajové a nedůležité, v těžkých chvílích se 
k nim ale pravidelně vrací, aby z nich načerpala sílu. Budeme se i nadále snažit 
pracovat na tom, aby časy, kdy se kultura zdá být nepotřebná, nebyly vyplněny 
vzduchoprázdnem, aby se po letech a desetiletích při pohledu zpátky do minu-
losti nezdálo, že na ni lidé úplně rezignovali. 

Lenka a Peter Kuharovi
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Foreword
Dear friends and fans of prose and poetry,

Welcome! We’re here to invite you to read the poetry of roughly eighty 
authors whom we have hosted at the festival “Stranou – evropští básníci naživo“ 
(Aside – European Poets Live) during the years 2013–2017. Our wish is that you 
may find an author whose works speak to you. It might be only one poem. But 
that poem might contain the entire universe.

The programme of the festival European Poets Live has been going on 
for ten years now, and during its entire run it has been made up not only of 
literature, but also concerts, art exhibitions, and theatre. This anthology should 
help act as a guidepost to which Czech and foreign artists have visited the 
festival – and we have also made available here texts by each of the singers.

We are presenting the texts in the original language and also in Czech and 
English translation. We chose English so that foreign authors and their friends 
and fans could better orient themselves as to how their colleagues from other 
countries write; the translations have been furnished by the Literary Translation 
Atelier, under the leadership of Robert Hýsek and Matthew Sweney.

The first five years of the festival represented such a significant milestone 
that we decided on that occasion to publish an anthology introducing the 
work of all the authors who had taken part in those first five years of Stranou/
Aside. With respect to the limited possibilities of distribution with our minimal 
financial resources, and the gradual proliferation of e-readers, we decided to 
publish that anthology electronically: in order that poetry from all corners of 
Europe could find a way to its readers and overcome the fewest borders.

It was a logical decision; however during the gathering of materials for 
the previous anthology, we realised with awe that over the first five years of 
the festival we hosted more than fifty authors from diverse points of Europe, 
and the originally modestly conceived publication had expanded considerably.

Taking accounts after the tenth year of the festival literally took our breath 
away. Since the founding of the festival, nearly one hundred and fifty artists 
from various genres have come to Beroun, from twelve countries. Our claim 
that the festival taking place here, in this part of the country, each year for 
one week, presenting so much literature from various authors and countries, 
is the most extensive in the country is perhaps no exaggeration. In any case, 
this is a remarkable continuity, which would not have been possible to maintain 
without the support of the City of Beroun and a number of other cultural 
institutions and donors.

Each year during the festival we have introduced several new books. Over 
the entire run this has come to twenty-five titles, which have not only enriched 
our book market, but above all the readers. To name just a few, the poetry 
collection by Irena Dousková Napůl ve vzduchu (Halfway in the Air), the poetry 
collection Nevlastní (Detached) by Petr Hruška; and translations of successful 
novels, such as Mikołaj Łoziński’s Book, Maja Haderlap’s Angel of Oblivion, 
and Stanka Hrastelj’s Wall of China; collections of world-renowned and prize-
winning poets such as Ryszard Krynicki from Poland and a big selection of his 
poems Magnetický bod (Magnetic Point), Franciszek Kamecki’s Nářek kněze 
(Priest’s Wailing), Genowefa Jakubowska-Fijałkowska’s Něžný nůž (Tender 
Knife), Meta Kušar’s Lublaň (Ljubljana), and another big book, the anthology 
of contemporary Slovene poetry Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi 
govorim (I Speak in Fifty Voices), as well as Primož Repar’s collection of haiku 
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and the poetry of Andraž Polič. And via the exhibition in the Beroun museum, 
we presented the unique project by poet Zdeněk Volf and photographer Jindřich 
Štreit – a book of photographs accompanied by poetry entitled Chlévská lyrika 
(Animal Shed Lyricism).

And if you like to collect medals, titles, and prizes, then you will see with 
a certain satisfaction that the guests of our festival have garnered important 
prizes for their work, all over the world. Whether it’s the highest Slovene state 
prize for lifetime achievement, the Prešeren Award (Andrej Brvar), the state 
Prešeren Fund Award (Cvetka Lipuš), the Austrian Ingeborg Bachmann Prize 
and more than a dozen other international prizes (Maja Haderlap), the French 
Max Jacob Award (Emmanuel Moses), the Czech State Prize for Literature (Petr 
Hruška), or the Magnesia Litera award for best Czech book (Viola Fischerová, 
Ivan Matoušek, Radek Fridrich), nominations for the highest Polish prize, the 
Nike (Ryszard Krynicki, Mikołaj Łoziński, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska), 
the Italian national Astrolabio d’oro prize (Marko Kravos), and other awards – 
which, all modesty aside, are proof of the high artistic level of our guests and 
the quality of the festival.

And what has always pleased us personally the most, and always will: via 
the Stranou/Aside festival we have met and continue to meet people from all 
over Europe, getting to know each other, meeting their fans here, absorbing 
each other’s work, and sending news of it back home. We continue to connect 
with each other culturally and learn more and more about each other. And in 
the centre of it all is Beroun – a town whose name people have become used 
to incorporating into many languages and which for a number of years now has 
represented in many countries a symbol for a cultural city, one not afraid to 
support projects which stand aside from public goings-on. While they may be 
aside, they certainly are not apart.

When ten years ago we began in very modest circumstances with the first 
year of the Stranou/Aside – European Poets Live festival – even despite the 
conviction that what we were doing was something important – occasionally 
some doubt would arise: what if even were we able to organise the festival 
according to our best abilities, would people accept our concept? Would they 
be interested in something so borderline as poetry?

Right from the start it was obvious that our doubts were not completely 
unfounded. Poetry indeed is no bestseller, and it can be tough for poets to find 
an audience. But in no way did it ever occur to us to conclude that there was 
no sense in going on; just the opposite, we took it as a sign that we had to try 
to find more resourceful ways and means in order to reach potential audiences 
and readers. Reading and experiencing poetry is a personal thing which the 
majority of us foster in private, alone. To go to a public reading in the way that 
we go out for example to concerts often requires a great amount of curiosity, 
perhaps even courage, and sometimes even self-denial. But when it works, the 
rewards are rich. In addition to the poetry, we have had the opportunity to 
meet the poets. And these tend to be unforgettable meetings, sometimes even 
decisive for further life.

And so we thought: what if we organised the afternoon and evening 
readings together with concerts, theatrical performances, and exhibitions in 
different places? So that our guests – poets from many different countries – 
could get to know something about the beautiful environment in which they 
are spending several days. We show them the Bohemian Karst Museum, the 
Jiná káva (Different Cup of Tea) café in Beroun, we bring them to the ancient 
village and pilgrimage site of Tetín, we take them up to Krakovec Castle, we 
offer them the honour of reading their poetry in the Václav Havel Library in 
Prague. These are all great ideas; but what about trying to bring the poets to 
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schools and the local library? That proved to have been one of our best ideas – 
meetings with students were important not just for many students, but also for 
the poets themselves. We met in such a degree of unprecedented openness, 
thoughtfulness, and curiosity, that it again and again convinced us of the fact 
that our activities made a great deal of sense. Students had the possibility to 
discuss poetry with the authors themselves, some even could speak in their 
languages about art in general, other students made use of the opportunity to 
announce their own works. And thus over the years we gradually extended our 
repertoire of places where we would meet with the students. And it occurred 
to us – if students, why not seniors, too? And thanks to this idea and the 
obligingness of the Beroun House for Seniors, poetry and music had the chance 
to go where they were welcome. Year after year came new ideas for new places, 
new meetings; the festival grew not only in the number of invited guests, but 
also in the quality and richness of the programme.

The support of the many places and institutions where we wanted our 
authors’ readings and accompanying events to take place was important: their 
support had its own soul, atmosphere, and audience. And if it had not been 
for the Bohemian Karst Museum, the Jiná káva café, the Beroun Public Library, 
local middle schools, the Association of St Ludmila in Tetín, the Václav Havel 
Library in Prague, Krakovec Castle, the festival would not have had its unique 
atmosphere, one which performers and visitors both remember with fondness. 
Not of least importance was the support which is not so visible, nonetheless it 
had a huge influence on the festival’s content, quality, and organisation. Thanks 
to the support of the City of Beroun, the Government Office of the Republic 
of Slovenia for Slovenes Abroad, the Josip Plečnik Slovene Association, the 
Public Agency of the Republic of Slovenia, the magazine Mentor, the Slovene 
Embassy in Prague, and the Austrian Cultural Forum, we were able to give our 
plans definite form. And the support of our leading Czech literary magazines – 
Protimluv, Tvar, and Host – helped to get our events media attention.

Recently, from the most diverse sides, there has been an insistence that 
we should maintain our identity. This is exactly why we should remember that 
what determines our identity is language and culture. If we forget what our 
relationship to others demarcates and at the same time connects, we lose our 
fixed point and the certainty of ourselves. Thus after ten years of an ongoing 
festival we are perhaps more convinced than at the start that it makes sense 
to be concerned with things that the majority of the society considers as 
borderline and unimportant; in hard times society regularly returns to art in 
order to take strength from it. We will continue to try to work so that in the 
times when culture seems to be unnecessary, those times are not filled by 
a vacuum; that after years and decades, when looking back upon the past, it will 
not appear as if people gave up on culture completely: we were there. 

Lenka and Peter Kuhar
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Esad 
Babačič 
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Esad Babačič (1965 v Lublani), slovinský básník 
a publicista. Studoval srbskou, chorvatskou a poté 
i slovinskou filologii na univerzitě v Lublani. V osm-
desátých letech byl členem novovlnné popové 
skupiny Via ofenziva, pro kterou také psal kritické 
avantgardní texty. Vydal řadu básnických sbírek jako 
Kavala (1986), Malemu boksarju (Malému boxerovi, 
1988), Angel s scufanimi krili (Anděl s potrhanými 
křídly, 1989), Veter v žilah (Vítr v žilách, 1994), Black 
Jack (1994), Kiti se ne napihujejo (Velryby se nenadý-
mají, 2000), Divan (2006), Sloni jočejo pošteno (Sloni 
pláčou poctivě, 2011), v německém překladu vyšla 
sbírka Gebet des Schmetterlings (Modlitba motýla, 
2014). V češtině byly jeho básně publikovány v mezi-
národním literárním časopisu Pobocza (2005, 2007) 
a v antologiích Krajiny za slovy (2008) a Padesáti hla-
sy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim (2013).

Esad Babačič (b. 1965) is a poet and publicist. 
He studied Serbian, Croatian, and later Slovenian 
at the University of Ljubljana. In the 1980s he was 
a member of the New Wave pop group Via ofenziva, 
for whom he also wrote critical, avant-garde texts. 
He has published a number of poetry collections, 
such as Kavala (1986), Malemu boksarju (To a Young 
Boxer, 1988), Angel s scufanimi krili (Angel with 
Torn Wings, 1989), Veter v žilah (Breeze in the 
Veins, 1994), Black Jack (1994), Kiti se ne napihujejo 
(The Whales are Not Getting Bloated, 2000), Divan 
(2006), Sloni jočejo pošteno (Elephants Honestly 
Weep, 2011) and there was a collection in German 
translation, Gebetdes Schmetterlings (Butterfly 
Prayers, 2014).
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Korektna pesem 

Korektno si živel,
korektno boš umrl.
Imel si korektne odnose,
s korektnimi ljudmi,
v korektnih časih.
Bil si korekten zgled
korektnosti.
Ostal si korekten
v svojem strahu,
tudi ko so vsi
vzeli svoj 
košček nekorektnosti
in se veselili
nekorektno.
Celo zlagal si se
nekoč samemu sebi,
da si tudi sam
včasih zlahka 
nekorekten,
samo zato,
da bi lahko
ostal korekten
do konca.
Danes si korektno
priznal, da si kriv,
ker so zmagali
slabi in ker si bil
tudi ti korektno naiven,
ko si jih hranil s svojo
korektnostjo,
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ker nisi vedel,
da je korektnost
že od nekdaj
najbolj trden
kapital v rokah
najbolj
nekorektnih
ljudi.



16 17

Korektní báseň

Korektně jsi žil,
korektně umřeš.
Měl jsi korektní vztahy
s korektními lidmi
v korektních časech.
Byl jsi korektní příklad
korektnosti.
Zůstal jsi korektní 
ve svém strachu,
i když všichni
vzali svůj
kousek nekorektnosti
a nekorektně
se radovali.
Dokonce jsi jednou
sám sobě lhal,
že i ty sám jsi
občas trochu
nekorektní,
jen proto,
abys mohl
zůstat korektní
až do konce.
Dnes jsi korektně 
přiznal, že jsi vinen,
protože zvítězili
slabí a protože i tys 
byl korektně naivní,
když jsi je živil svou
korektností,
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protože jsi nevěděl,
že korektnost
je už dávno
nejpevnější
kapitál v rukou
nejméně
korektních
lidí.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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The Correct Poem
Correctly you lived,
correctly will you die.
Correct relations you had
with the correct people 
in the correct times.
You were a correct example of
correctness.
In your fear,
correct you stayed 
even though everyone
took their piece of
incorrectness 
and rejoiced
incorrectly.
You even once
lied to yourself
that even you yourself
are sometimes a little
incorrect,
just so you could be able 
to remain correct
till the end.
Today you correctly
admitted that you are guilty
because the weak have 
won and because you
were correctly naive
when you fed them
your correctness,
because you did not know
correctness has been
for a long time 
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the most solid
capital in the hands of
the least
correct
people.

Translated by Martin Ospalík
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Halyna 
Babak



21

Narodila se roku 1988 v ukrajinském Charkově, 
vystudovala Filologickou fakultu Charkovské národní 
univerzity V. N. Karazina (2010). Od roku 2012 stu-
duje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, dokto-
randka ÚVES.

Je autorkou dvou básnických sbírek Zelené mám ráda 
(2007) a Z hlíny a vody (2012). Účastnila se projektu 
video antologie mladé ukrajinské poezie Rýmovaná 
města (2010). Svá díla publikovala v různých anto-
logiích a časopisech. V češtině vycházely její básně 
v časopise PLAV v překladu Terezy Chlaňové (2014). 

Je bilingvální básnířka, píše v ukrajinštině a ruštině. 
Básně jsou přeložené do ruštiny, angličtiny a češtiny. 

Halyna Babak (b. Charkov, 1988) graduated 
from the Faculty of Arts and Humanities at the 
V.N. Karazin National University in Charkov in 2010. 
Since 2012 she has been studying at the Centre for 
Eastern European Studies at the Faculty of Arts at 
Charles University in Prague. She is the author of 
two collections of poetry, Zelené mám ráda (I Like 
Green, 2007) and Z hlíny a vody (Of Clay and Water, 
2012). She took part in a video anthology of young 
Ukrainian poets, Rhymed Cities (2010). She has 
published her works in various anthologies and 
journals. She is a bilingual poet, writing in Ukrainian 
and Russian. Her poems have been translated into 
Russian, English, and Czech.
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***
Коли пан Зузук починає свій ранок, він 
 відкриває очі
і дивиться.
Дивиться він на підвіконня, де у глиняних 
горщечках ростуть бусинкові помідори та 
 цибуля.
“Ви знаєте, я так люблю рослинки. Іноді 
хочеться кинути все і бути біля самої землі”.
Коли пан Зузук починає свій день, він не 
думає про роботу: “Дєлам деталі, за станком, 
 для Ауді і таке все, знаєте”.
Він не думає про борги за квартиру: “Міг 
би й меншу знімати, але, бачите, у мене 
дві мансарди — тож, можу запрошувати 
 художників”.
Пан Зузук дбайливо готує сніданок для 
себе і дорослого сина. Іноді лінується і 
випиває міцного чаю із чеською ковбасою — 
 “досить!”
Ввечері він охоче ходить з друзями на пиво, 
суботами слухає джаз, музика робить його 
 молодим івано-франківським хіппі.
Пан Зузук любить жіночу компанію і часто 
закохується. Але про свої любові мовчить 
— вони всі у ламких, як життя, лініях його 
полотен. Ще місяць тому у пана Зузука була 
 галерея в центрі…
Дівчина, якій він про це розповідає, уважно 
дивиться на його натруджені пальці. Пан 
Зузук перехоплює її погляд, посміхається і 
 ховає їх до теплих долонь.
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***
Když panu Zuzukovi začíná den, otevírá oči 
 a dívá se.
Dívá se na parapet, kde v hliněných květináčích 
 rostou korálková rajčata a cibule.
„Víte, rostliny mám moc rád. Občas se chce 
 člověku všeho nechat a přiblížit se k zemi.“
Když pan Zuzuk začíná den, nepřemýšlí o práci: 
„Robím detaily, u stroje, pro Audi, a tak různě, 
 znáte to.“
Nepřemýšlí o dluzích za byt: „Mohl bych si 
pronajímat i menší, ale, vidíte, mám dvě man-
 sardy, můžu zvát umělce.“
Pan Zuzuk pečlivě chystá snídani pro sebe a pro 
svého dospělého syna. Někdy je líný a pije silný 
 čaj s českým salámem. „Тo stačí!“
Večer rád chodí s přáteli na pivo, o sobotách 
poslouchá jazz, muzika z něj dělá mladého  
 ivanofrankovského hippiе.
Pan Zuzuk má rád dámskou společnost a často 
se zamilovává. Ale o svých láskách mlčí. Všech-
ny jsou přítomné v jeho plátnech, v linkách 
křehkých jako je sám život. Ještě před měsícem 
 měl pan Zuzuk galerii v centru…
Dívka, jíž o tom vypráví, se pozorně dívá na 
jeho upracované prsty. Pan Zuzuk zachycuje 
její pohled, usmívá se a schovává si prsty do 
 teplých dlaní.

Přeložila Tereza Chlaňová
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***
When Mr Zuzuk’s day begins, he opens his eyes 
 and looks. 
He looks at the windowsill, where cherry  
 tomatoes and onions grow in clay pots.
“You know, I like plants a lot. Sometimes you 
just want to let everything go and get closer to 
 the earth.”
When Mr Zuzuk begins his day, he does not think 
about work: “I do detailing, at the machine, for 
 Audi and other stuff, you know.”
He does not think about his debt on the flat: 
“I could probably rent a smaller one, but I have 
two attics, see, so I can invite some artists over.”
Mr Zuzuk makes breakfast for himself and his 
grown-up son with care. Sometimes he’s lazy 
and just has a cup of strong tea with Czech  
 salami. “Suits me!”
Evenings he likes to go out with his friends and 
have a beer and on Saturdays he listens to jazz; 
music takes him back into that young hippie 
 from Ivano-Frankivsk. 
Mr Zuzuk likes the company of ladies and often 
falls in love. He never speaks about his loves, 
though. They are all present on his canvases, in 
lines fragile as life. Less than a month ago Mr 
 Zuzuk had a gallery in the centre….
The girl he talks to about that attentively 
watches his work-worn fingers. Mr Zuzuk 
catches her stare, smiles, and hides his fingers 
inside warm  palms.

Translated by Robert Hýsek
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Alherd 
Bacharevič 

Foto: Yulya Tsimafeyeva
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Alherd Bacharevič (Альгерд Бахарэвіч) je bě-
loruský spisovatel a básník. Narodil se v Minsku 
v roce 1975. Je autorem několika románů a výborů 
z povídek a esejů (Straka na šibenici; Šabany. Příběh 
jednoho zmizení; Alindarčiny děti; Bílá moucha, zabi-
ják lidí). Byl komentátorem pro rozhlasovou stanici 
Svobodná Evropa / Radio Svoboda. Román Straka na 
šibenici byl vydán v německém překladu nakladatel-
stvím Leipziger Literaturverlag v roce 2010. V roce 
2009 se objevila v polském překladu povídková sbír-
ka Talent do jakania się (Nadání ke koktání). Román 
Alindarčiny děti vyjde ve francouzštině v roce 2017. 
Bacharevičovy povídky a eseje byly přeloženy do 
němčiny, polštiny, češtiny, ukrajinštiny, francouzštiny, 
ruštiny, lotyštiny a dalších jazyků. Román Šabany. Pří-
běh jednoho zmizení byl zdramatizován Běloruským 
národním divadlem. Povídka Nadání ke koktání byla 
zařazena do antologie nejlepších evropských próz 
Best European Fiction 2016.

Bacharevič vystoupil na Konferenci evropských spiso-
vatelů v Berlíně (2014) a jako reprezentant Běloruska 
se zúčastnil knižních veletrhů ve Frankfurtu, Lipsku, 
Varšavě a Lvovu. Rovněž se účastnil literárních festi-
valů na Ukrajině, v Německu, Polsku, Slovinsku, Čes-
ké republice, Lotyšsku, Švédsku a Bělorusku. Přeložil 
díla bratří Grimmů, Wilhelma Hauffa, H. H. Ewerse, 
Alfreda Doeblina, Kathrin Schmidtové, Jana Wagnera 
a dalších německých spisovatelů. 

Alherd Bacharevič obdržel literární ceny Глін‘яны 
В‘ялес/Hliněný Veles a Zlatá litera. Jeho poslední ro-
mán Alindarčiny děti získal v Bělorusku ocenění Kniha 
roku 2015. Třikrát byl druhý v Ceně Jerzyho Giedroy-
ce. V roce 2014 dostal cenu za nejlepší překlad roku 
od běloruského internetového magazínu Prajdzi Sviet 
za překlad německé literatury do běloruštiny.

V letech 2007–2013 žil v Hamburku. Od roku 2013 
žije v Minsku.
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Alhierd Bakharevitch (Альгерд Бахарэвіч, 
b. Minsk, 1975) is a Belarusian writer and a poet. 
He has published a number of novels, and also 
some collections of short stories and essays (The 
Magpie on the Gallows; Shabany. The Story of One 
Disappearance; Alindarka’s Kids; The White Fly; 
and Man Killer). He was a columnist for Radio Free 
Europe / Radio Liberty. The novel The Magpie on 
the Gallows was published in a German translation 
by Leipziger Literaturverlag in 2010. In 2009 a short 
story collection Talent do jakania sie (A Talent for 
Stammering) appeared in Polish translation. The 
novel Alindarka’s Kids will be published in French 
in 2017. Short stories and essays by Bakharevitch 
have been translated into German, Polish, Czech, 
Ukrainian, French, Russian, Lithuanian, and other 
languages. His novel Shabany. The Story of One 
Disappearance was staged by the Belarusian 
National Theatre. The short story “A Talent for 
Stammering” was included in the anthology Best 
European Fiction 2016.

Bakharevitch was a participant at the European 
Writers’ Conference in Berlin (2014); as a Belarusian 
author he has taken part in the Frankfurt, Leipzig, 
Warsaw and Lviv book fairs. He has also attended 
literary festivals in Ukraine, Germany, Poland, 
Slovenia, the Czech Republic, Lithuania, Sweden, 
and Belarus.

Bakharevitch has translated works by the Brothers 
Grimm, Wilhelm Hauff, H. H. Ewers, Alfred Döblin, 
Kathrin Schmidt, Jan Wagner, and other writers from 
German.

Alhierd Bakharevitch was awarded with the Hliniany 
Viales literary prize, and the Zalataja Litara literary 
prize. His latest novel, Alindarka’s Kids, was awarded 
the 2015 Book of the Year in Belarus. He has twice 
won second place in the Jerzy Giedroyc Prize. In 
2014, he was awarded the Best Translation Prize 
of the year by the Internet magazine Prajdzi Sviet 
(Belarus) for his translations of German literature 
into Belarusian.

From 2007–2013, he lived in Hamburg. Since 2013, 
he lives in Minsk.
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Дываны на сьнезе

…Раніцай на раёне ўсчыналася сапраўд-
ная пальба – рэха стрэлаў вылятала з самых 
нечаканых сховаў, адгукалася дзесьці ў па-
хвіне: бах, бах, бах, пахла сьнегам, пахла по-
там, патыхала хатнім пылам, як порахам.

Бо гэта мы, хлопцы, выносілі на першы 
сьнег дываны, каб выбіць зь іх старую, за-
карэлую кроў і напаіць зімой. І маці правод-
зілі нас да парога, быццам гэта і праўда была 
вайна – хаця за ёй яны маглі назіраць з вок-
наў кухняў, не адыходзячы ад пліты. Дыван 
на плячы, як нейкая дагістарычная фузея, і зь 
яго сыплецца шархатлівая перхаць. А ў руцэ 
ружовая выбівалка, бо іншых у тутэйшай 
краме ня купіш, на плячах – старая рваная 
куртка, на галаве вязаная каска з надпісам 
“Адыдас”, а на шчоках – чырвоныя зорачкі 
сораму за свой недарэчны, ржачны, зусім ня 
гжэчны выгляд.

Выбі яго як сьлед, сынок.
Ну праўда – як пра ворага. Выбі яго зь яго 

стану, са стогнам, зь лямантам, з роднага лі-
нолеўму, з роднай зямлі.

Выбі і вяртайся абедаць.
Ліфт, бясконцы, бяздонны. Пастаўлены 

тарчма, скручаны дыван дужа нагадвае аб-
мяклае чалавечае цела. У скручаным дыване 
адразу прачынаецца нешта жывое. Таму хо-
чацца як мага хутчэй дабрацца да поля бітвы 
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і пазбавіцца гэтай непатрэбнай чалавечнась-
ці, а заадно апраўдаць свой маскарад.

І вось ты ўжо клэпаеш па сьнезе, а вакол 
страляніна і людзі на карачках, яны курчацца 
на дыванах, як чорныя падбітыя птушкі, тва-
ры засяроджаныя, быццам у золаташукаль-
нікаў, а за сьпінай дом, на які ты стараешся 
не азірацца. Твой дом. І ты тут сярод сваіх – 
сярод людзей, якія выбіваюць дываны, і гэта 
адзінае, што яны здольныя зь сябе выбіць. 
Усё астатняе застаецца. Назаўжды – і ўсе з 
усімі пажэняцца.

Рытуал выбіваньня не такі просты, як 
здаецца. Падкідваючы на выбівалцы, як на 
ракетцы, пругкае нецярплівае рэха, яшчэ 
чужое, ужо існае, трэба пастаяць крыху 
над раскладзеным дываном, сям-там пры-
цярушаным зьверху невялічкай сьнежнай 
завеяй, што круціцца пад нагамі. А перад 
гэтым набраць сьнег у пальцы, проста, каб 
адчуць стыхію. Расьціснуць іх, агледзецца: 
тут і праўда поле, голае белае поле з рассы-
панымі па ім шэрымі прастакутнымі гравю-
рамі, выбітымі проста на сьнезе. Поле, на 
якое глядзіць высокі дзевяціпавярховы дом. 
Ты шукаў на ім яшчэ не занятае, некранутае 
месца, вока просіць сымэтрыі, душа – аўта-
номіі: дыван трэба раскласьці так, каб быць 
разам з усімі і пры гэтым ні да кога ня быць 
занадта блізка. Толькі людзі, якія выбіваюць 
на раёне дываны зімовай раніцай на пер-
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шым сапраўдным сьнезе, маюць адчувань-
не гэтай адлегласьці. Калі раскласьці дыван 
занадта блізка ад кагосьці – падумаюць, што 
ты ад іх чагосьці хочаш. Хоць чаго ты можаш 
ад іх хацець? Іхныя выбівалкі? Іхныя шапач-
кі? Іхныя дываны?

Навошта табе выбіваць чужыя дываны?
А калі разьмясьціцца занадта далёка ад 

іхных палеткаў і нівак – падумаюць, што ты 
ня хочаш ад іх нічога, і пакрыўдзяцца. Гэтых 
людзей так лёгка пакрыўдзіць – як і любога, 
хто выконвае сьвяты рытуал ачышчэньня.

Таму ўсё ня проста, зусім ня проста. Але 
трэба пачынаць – і вось ты садзішся на ка-
рачкі і робіш пробны ўдар: няўдалы, пля-
скаты, ён кладзецца на паверхню дывана 
занадта няўпэўнена, гук пусты і марны, як 
слова таго, каму няма чаго сказаць. Здаецца, 
што ўсе на цябе нават азірнуліся. Але другі 
ўдар выходзіць што трэба: сакавіты, магутны 
і смачны, ён выпраўляецца ажно на другі ка-
нец раёну. І вось ужо неўзабаве ты пачува-
ешся саўдзельнікам усеагульнай каўрамахіі 
– намацаўшы нейкі рытм у бязладным луп-
цаваньні, твая рука стрымліваецца, перад 
тым, як апусьціць выбівалку на прыцяруша-
ны сьнегам дыван, бо цяпер ты ўжо не сал-
дат, а бубнач, музыка, і ад цябе залежыць 
нешта большае, чым проста пыл і пал. Тры-
май рытм. Рыфмуй удары.

Не, калі ты ніколі не выбіваў дываноў на 
першым сьнезе – у табе нічога не адгукнецца.
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Дома выбітыя дываны ажывалі і пачыналі 
дыхаць. Ад дываноў ішоў дзіўны водар – як 
улетку ад балотцаў, што былі раскіданыя 
сям-там па рэдкім лесе на ўскраіне наша-
га мікрараёну. Здавалася, у выбітых дыва-
нах увадначасьсе распускаліся вільготныя 
расьліны, прачыналіся інсэкты, варушылася 
зялёная раска, ад дываноў ішла нябачная, 
задушлівая пара. Кватэра пахла балотам, і 
ты ступаў на выбіты, мокры яшчэ дыван ась-
цярожна, нібы баяўся праваліцца ў яго па ка-
лена. Ідучы мыць рукі, толькі што прынесены 
дыван абміналі, пачціва ціснучыся да сьце-
наў, а абедаючы, задаволена прынюхваліся: 
чысьціня. Нядзеля. Зіма. Дзевяностыя гады 
назаўжды мінулага стагодзьдзя. Кватэра 
дзевяціпавярховіка на ўскраіне гораду, які 
табе яшчэ толькі наканавана было адкры-
ць. Нясьпешны час, аднолькавыя дні, вечны 
ліфт, нязьменныя дываны.
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Koberce na sněhu
…Ráno na sídlišti začínala opravdová střelba 

– ozvěny výstřelů vylétaly z nejneočekávaněj-
ších skrýší, ozývaly se někde v rozkroku: bum, 
bum, bum, vonělo sněhem, zavánělo potem, 
smrdělo domácím prachem jako tím střelným.

To jsme totiž my, kluci, vynášeli na první 
sníh koberce, abychom vyklepali starou za-
schlou krev a napojili je zimou. A matky nás do-
provázely k zápraží, jako by skutečně byla válka 
– i když ji mohly sledovat z oken kuchyně, aniž 
by odešly od sporáku. Koberec na rameni jako 
nějaká prehistorická křesadlovka, se šustěním 
se z něj sypou lupy. A v ruce růžová plácačka, 
protože jiné se v prodejně nedají sehnat, na ra-
menou stará otrhaná bunda, na hlavě pletená 
helma s nápisem Adidas a na tvářích červené 
hvězdičky studu za svůj nejapný, směšný, na-
prosto nehorázný vzhled.

Vyklepej ho pořádně, synku.
To je fakt jako s nepřítelem. Vyklepej ho 

z jeho pozic, se sténáním, s ječením, z rodného 
linolea, z rodné země.

Vyklepej a vrať se na oběd.
Výtah je nekonečný, bezedný. Svinutý ko-

berec postavený nastojato velmi připomíná 
ochablé lidské tělo. V svinutém koberci se hned 
probouzí něco živého. Proto se chceš co nejrych-
leji dostat na bojiště, zbavit se této nepotřebné 
lidskosti a zároveň ospravedlnit svou maškarádu.

Rituál klepání není tak jednoduchý, jak se 
zdá. Musí se trochu postát nad rozprostřeným 
kobercem, tu a tam poprášeným menší sně-
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hovou vichřicí, co víří pod nohama, a vyhodit 
přitom do výšky na prakr, jako na raketě, pruž-
nou netrpělivou ozvěnu, ještě cizí, ale už pří-
tomnou. A předtím nabrat sníh na prsty, aby se 
ucítil živel. Roztáhnout je, ohlédnout se: tady je 
skutečně pole, širé bílé pole s rozesetými šedi-
vými hranatými rytinami, vyrytými přímo v sně-
hu. Pole, na něž se dívá vysoký osmiposchoďo-
vý dům. Hledal jsi na něm ještě neobsazené, 
netknuté místo, oko žádá symetrii, duše auto-
nomii: koberec se má rozložit tak, aby byl spolu 
se všemi, ale při tom aby k nikomu nebyl příliš 
blízko. Jen lidé, kteří klepou na sídlišti koberce 
za zimního rána na prvním opravdovém sněhu, 
cítí tuto vzdálenost. Když se koberec rozloží ně-
komu příliš blízko, pomyslí si, že po něm něco 
chceš. Co by ty tak ale mohl po někom chtít? 
Jejich prakr? Jejich čepici? Jejich koberec?

Proč bys klepal cizí koberce?
A když si stoupneš příliš daleko od jejich polí-

ček a parcelek, pomyslí si, že od nich nic nechceš 
a urazí se. Tyhle lidi je tak snadné urazit – stejně 
jako každého, kdo plní posvátný rituál očisty.

Takže to není tak jednoduché, vůbec ne. Ale 
má se začít, a tak si sedáš na bobek a zkušebně 
dáváš první ránu: nepovedenou, plytkou, kla-
de se na povrch koberce příliš nejistě, zvuk je 
prázdný a marný jako slovo toho, kdo nemá co 
říct. Zdá se dokonce, že se k tobě všichni otočili. 
Ale druhá rána už je jak má být: výrazná, moc-
ná, šťavnatá, odlétá až na druhý konec sídliště. 
A za chvíli se už cítíš jako spoluúčastník všeo-
becné kobercomachie – po tom co nahmatala 
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nějaký rytmus v neuspořádaném mrskání, tvá 
ruka se ovládá, než nechá přistát plácačku na 
poprášený sněhem koberec, protože teď nejsi 
voják, nýbrž bubeník, muzikant, a na tobě záleží 
něco většího, než jen prach a prásk. Drž rytmus. 
Rýmuj rány.

Ne, pokud jsi nikdy neklepal koberce na prv-
ním sněhu – nic se v tobě neozve.

Doma pak vyklepané koberce ožívaly a za-
čínaly dýchat. Z koberců šla zvláštní vůně, jako 
v létě z bažinek rozesetých tu a tam v řídkém 
lese na kraji našeho sídliště. Zdálo se, jako by 
ve vyklepaných kobercích najednou rozkvé-
taly vlahé rostlinky, probouzel se hmyz, hýbal 
se zelený okřehek, vycházela z nich neviditel-
ná dusivá pára. Byt zapáchal jako močál a ty jsi 
nastupoval na vyklepaný, ještě mokrý koberec 
opatrně, jako by ses bál do něj propadnout 
po kolena. Když někdo šel umývat ruce, před 
chvilkou donesenému koberci se vyhýbal, po-
ctivě se tiskl ke zdi, a když obědval, spokojeně 
přičichával: čistota. Neděle. Zima. Devadesátá 
léta navždy minulého století. Byt osmipatrové-
ho paneláku na kraji města, jež jsi teprve měl 
objevit. Pomalý čas, stejné dny, věčný výtah, 
nezbytné koberce.

Přeložil Sjarhej Smatryčenka
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Carpets on the Snow

…In the morning real gunfire was starting 
in our housing estate – the echoes of gunshots 
were rolling from the most unexpected 
hideouts, resonating somewhere in the loins: 
pop, pop, pop, smelling like snow, smacking of 
sweat, reeking of brick powder and gunpowder.

It was us, the boys, who took the carpets 
out on the fresh snow to beat old, dried blood 
from them and to soak them with cold. And 
our mothers walked us to the doorsteps, as if 
war were really here – even though they could 
watch it from the kitchen windows, without 
leaving the stove. Carrying a carpet on one 
shoulder like a prehistorical flintlock, while 
dandruff falls from the drying carpet with 
a rustle. And because they sell them in no other 
colour in the shops, I carry a pink carpet beater 
in my hand. I am wearing an old tattered jacket 
over my shoulders, a knitted winter cap with 
Adidas on my head, and on my cheeks little 
red stars of shame resulting from my stupid, 
ridiculous, totally impudent appearance.

Give it a proper lashing, son.
Like she’s talking about the enemy. 

Lash them out of their positions, lash them 
screaming and kicking off their native linoleum, 
out of their homeland.

Give it a lashing and be back for lunch.
The lift is endless, bottomless. Rolled up, 

collapsed against the wall, the carpet looks like 
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a limp human body. Something living is waking 
up inside that rolled carpet. And that’s why you 
want to get onto the battlefield as quickly as 
you can, to get rid of this useless humanity and, 
at the same time, to justify your masquerade.

Ritual lashing is not as simple as it may 
seem. You have to stand for a little bit on the 
unfolded carpet, here and there covered with 
sprinkles of snow from a winter gale swirling 
underfoot, and then give it a proper shake, high 
and firm, to hear the nimbly impatient echo, still 
foreign, yet present. And before that, to stick 
your fingers into the snow, to feel the winter. 
The next step is to look around: there’s really 
a field, a broad white field with greyish angular 
engravings made in the very snow. A field with 
an eight-storey building overlooking it. You 
would look for an untouched, free spot, the 
eye wants symmetry, the soul autonomy: the 
carpet should be unfolded on the place which 
would not be too close, nor too far from the 
others. Only those who beat carpets on the 
fresh snow near estates on winter mornings 
feel this distance. When it is unfolded too close, 
they think you want something from them. But 
what would anyone want from them? Their 
carpet beater? Their winter cap? Their carpet?

Why would anyone lash into the carpets of 
others?

And if you pick a spot too far from their little 
fields and homes, they think that you want 
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nothing from them and they get offended. 
These people are so easy to offend – it’s the 
same with everyone else who performs this 
sacred ritual of purging.

So, it is not a piece of cake, not at all. But 
you are supposed to get down to business, and 
so you sit on a box and you start with a trial 
strike: not a good one, shallow and made by 
a shaky hand, the sound is dull and pointless, 
like the words of a man who has nothing to say. 
It even seems that everyone is staring at you 
right now. The second strike is all it should be: 
strong, bold, juicy, echoing even at the other 
end of the estate. And in a little while you feel 
a part of the general carpet-machinations – 
after your hand in all that random lashing 
got a taste of rhythm, it starts to control its 
movements before it lets the beater loose 
against the snow-sprinkled carpet, because 
you are not a soldier now, you are a drummer, 
a musician, and you control more than dust and 
thrust. Keep the rhythm. Rhyme the strikes.

No, if you’ve never beaten carpets on fresh 
snow – it doesn’t resonate within you.

At home, the beaten carpets then started 
to come alive and breathe. They were letting 
out a peculiar scent, similar to a scent from 
wetlands scattered here and there in the thin 
forest on the edge of our estate. It was as if 
flowers were blooming inside the carpets, as 
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if there were creepy-crawlies waking up and 
duckweed moving, and from within an invisible, 
choking vapour. The rooms stank like a swamp 
and you moved your feet carefully over the 
still wet carpet, afraid of sinking into it up to 
your knees. When someone went to wash their 
hands, they walked around the freshly unfolded 
carpet with respect, fairly hugging the walls, 
and when someone was eating lunch, they 
sniffed with satisfaction: cleanliness. Sunday. 
Winter. The nineties of a century forever past. 
A flat in an eight-storey building on the edge of 
the city you have yet to discover. Time going 
slowly, days alike, the eternal lift, indispensable 
carpets.

Translated by Klára Vajdíková
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Italský básník Maurizio Benedetti se narodil v roce 
1968 v Bernu a žije v Ara Grande – Tricesimo (Udi-
ne). Publikoval krátkou sbírku Lontano da chi ascolta 
(Daleko od toho, kdo poslouchá, 2006, Sottomondo, 
Gorizia) a u stejného editora pak v roce 2008 sbírku 
So distruggere il mio dio (Umím zničit svého Boha). 
Byl členem redakce časopisu Corrispondenze & Lin-
gue Poetiche, vydávaném v devadesátých letech 
v Udine skupinou Kappa Vu, kde publikoval v roce 
2010 sbírku Bionda salamandra e altre poesie (Bílý 
mlok a jiné básně). Je uměleckým ředitelem Festiva-
lu poezie PoetARE v Tricesimu. V roce 2009 zvítězil 
v soutěži Trieste International Poetry Slam.

Maurizio Benedetti (b. 1968, Bern) lives 
in Ara Grande – Tricesimo (Udine). He published 
a short volume of poems Lontano da chi ascolta (Far 
from the One Who Listens, Sottomondo, Gorizia, 
2006) and a poetry collection (I Can Destroy My 
God) with the same publishing house in 2008. He 
was a member of the magazine Corrispondenze & 
Lingue Poetiche, published in the 1990s in Udine 
by the group Kappa Vu, where he also published his 
collection Bionda salamandra e altre poesie (White 
Salamander and Other Poems, 2010). He is the art 
director of the poetry festival PoetARE in Tricesimo. 
In 2009 he won the Trieste International Poetry 
Slam.
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Parla lei

Parla lei e sogni tu.
Non dire che la guardi
e il mondo non ha età
ti vede e non ti guarda
hai già guardato tutto
il muro, il tempo, il pavimento
parla lei, parla lei e resti fermo.

Il melo spande briciole di vento
forze di respiri e niente.

Vuoi prendere i rimorsi e seppellirli
fra la terra e le sue braccia
vuoi prenderle le mani
e diluirle nella pioggia
parla lei
parla lei e non guardarla.

Il cielo semina la neve
Vuoi metterci la sua testa e poi la tua.

Camminano a tuoi piedi
e cammina la tua mente 
– corrono i suoi occhi – 
vuoi darle una libellula
per vedere le sue dita
ma non ti capirà.
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Vuoi essere un’acacia
per sentire l’aria e niente

vuoi essere anche l’aria
per provare i suoi respiri
ed è sempre lei che corre
e sei sempre tu che aspetti.

Vuoi essere un tamburo
per scuotere il tuo cuore.

Non dire che la pensi
– tutto il resto è un giorno –
ti vede e non ti guarda.
Che bisogno hai d’affeto
Che bisogno hai d‘amore
Se puoi sentire l’aria e niente.

Parla lei e resti fermo.
Vuoi avere le sue labbra
per diluire i tuoi pensieri
ed è sempre lei che corre
acacia tra le acacie
silenzio per silenzio.
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Ona mluví

Ona mluví, ty sníš.
Neříkej, že se na ni díváš
čas se ztratí
vidí tě a nedívá se
viděla už všechno
zeď, čas, podlahu
ona mluví, ona mluví a ty se nehneš.

Jabloň trousí drobky větru
závan a nic.

Pohřbil bys výčitky
někde mezi náručí a zemí
rozpustil bys její prsty ve vodě
ona mluví, 
ona mluví a nedívej se na ni.

Nebe seje sníh
položil bys tam její hlavu a pak tu svou.

Kráčí nohy, 
kráčí mysl
– její oči utíkají –
chceš jí dát vážku
abys viděl ty ruce
leč ona nechápe.

Chceš být akátem
cítit vzduch a nic
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chceš být vzduchem
cítit její dech
je to stále ona, kdo běží
jsi to stále ty, kdo čeká.

Chceš být tamborem
abys vybubnoval své srdce.

Neříkej, že na ni myslíš
celý den dívá se a nevidí.
K čemu ti touha
k čemu láska
když umíš cítit vzduch a nic.

Mluví ona, ty se nehneš.
V těch rtech bys roztál
je to stále ona, kdo běží
akát mezi akáty
ticho pro ticho.

Přeložila Hana Kniežová
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She speaks 

She speaks, you dream
Don’t say you are looking at her
time disappears
she sees you without looking
she has seen everything
the wall, the time, the floor
she speaks, she speaks
you stay motionless.

An apple tree drops crumbs of the wind
just a whiff and nothing else.

You would bury remorse
somewhere between open arms and the 
 ground
you would dissolve her hands in water
she speaks, 
she speaks, don’t look at her.

The sky sows snow
you would place her head up there.

And then your
legs walking, mind walking
 – her eyes unfocused –
you want to give her a butterfly
so that you could see those hands
but she does not understand.
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You want to be an acacia
feeling the air and nothing else

you want to be the air
feeling her breath
it’s still her who runs
it’s still you who waits.

You want to be a tambour
drumming the heart out.

Don’t say you think of her
all day long, she looks without seeing.
What is your desire good for
and your love 
when you’re able to feel the air and nothing else.

She speaks, you stay motionless.
You could melt in those lips
it’s still her who runs
acacia among acacias
silence for silence.

Translated by Monika Němečková
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Adam Borzič (1978) je básník, esejista, překla-
datel a publicista chorvatského a českého původu. 
Studoval teologii a absolvoval psychoterapuetický 
výcvik. Od roku 2013 je šéfredaktorem literárního 
obtýdenníku Tvar, spolupracuje s tištěnými periodiky 
Dingir a Křesťanská revue, s internetovým Deníkem 
Referendum a s nakladatelstvími Malvern a Fabula. 

Spoluzaložil básnickou skupinu Fantasía, s níž vydal 
společnou knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Dále pu-
blikoval básnické sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011), 
Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za kterou byl v roce 
2014 nominován na Magnesii Literu, a Orfické linie 
(Malvern, 2015). Ukázky z jeho poezie byly přelo-
ženy do řady evropských jazyků. Vedle literatury se 
zabývá psychoterapií a spiritualitou.

Adam Borzič (b. 1978) is a poet, essayist, 
translator, and journalist of Croatian and Czech 
origin. He graduated with a degree in theology and 
had training in psychotherapy. Since 2013 he has 
been editor-in-chief of the Czech literary biweekly 
Tvar, collaborated with print periodicals Dingir and 
Křesťanská revue, with the Internet daily Deník 
Referendum and the publishing houses Malvern and 
Fabula. 

He is a co-founder of the poetic group Fantasía, 
with whom he published a joint book Fantasía 
(Dauphin, 2008). He has also published the poetry 
collections Rozevírání (Unfolding, Dauphin, 2011), 
Počasí v Evropě (Weather in Europe, Malvern, 2013), 
nominated for the Magnesia Litera prize in 2014, and 
Orfické linie (Orphic Lines, Malvern, 2015). Samples 
of his poetry have been translated into a number 
of European languages. Apart from literature, he 
specialises in psychotherapy and spirituality. 
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In illo tempore

/zápisy v mezičasech/

 ---0---
Už dlouho nebylo vidět mosty…
V jedné černé hodině,
do jejíhož masitého jablka kousl
/muselo to být jablko, ač plné červů/
muž dějin /musel to být muž —
přes všechny díry v textuře jedí
ženy jablka s hlučným potěšením,
leč dějiny se zarputile staví k rozkoši 
zády/, vyrojila se dračí setba a otiskem 
zubů prolezla na svět stará & starší kletba.
Zatím zimomřiví básníci Zimního království 
oblékali své kožichy a sjížděli na saních
a jejich zasněný smích plnil údolí jak dým.
Pár jich ale sestoupilo k zanesené studni 
 v očekávání 
hvězdného odrazu v pavím přestrojení
a jak se nakláněli nad prastarým zrcadlem 
uviděli cosi, co snad vidět neměli, nebo 
 museli. 
Lidská tvář se tam dole vlnila a kroutila,
ale žádná jemná drapérie to nebyla,
ani křehké přelety mraků
přes natažené plátno nebe,
nýbrž potrhaná sezóna
husího? dětského? lidského? křiku
křižujícího ve vzduchu výstřely
rychlých a jedovatých pušek.
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A jak se ta podoba člověka trhala,
odlepovaly se /mocně a malomocně/ 
jednotlivé vrstvy historického laku
a bylo možné je brát do rukou 
a tiše při tom sběru zpívat,
jak do mušle když šeptáš slova staré mše.
Gdzież jest, poeto, o c a l e n i e?  
 (Czesław Miłosz)
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In illo tempore

/notes in intermediate times/

 ---0---
Bridges have not been seen for a long time…
In one black hour,
the meaty apple which was bitten
/it had to be an apple, albeit full of worms/
by a man of history /it had to be a man – 
despite all the holes in the texture, women 
eat apples with loud delight, 
but history stubbornly gives a cold shoulder to 
pleasure/, dragon’s seed swarmed and teeth 
 clenched
to let the old & older curse slither through into 
 the world. 
The poets of the Winter Kingdom, still feeling 
 chilly, 
put on their coats and rode sledges down the hill
and their dreamy laughter filled the valley like 
 smoke.
Although a few of them came down to the 
 clogged well hoping for
the reflection of stars in a peacock’s disguise
and as they leaned over the ancient mirror,
they saw something they perhaps shouldn’t 
 have, or had to.
Down there, a human face rippled and 
 wriggled,
but it was no delicate drapery
nor fragile flights of clouds
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across the stretched canvas of the sky;
it was a tattered season of
geese’s? children’s? a human? cry
criss-crossing the shots of 
rapid and poisonous guns in the air.
And as the human shape ripped apart,
individual layers of historical paint 
peeled off potently and impotently
and you could take them into your hands
and silently sing while picking them 
as if you whispered the words of an old mass 
 into a seashell.
Gdzież jest, poeto, o c a l e n i e? 

(“Where is salvation, poet?” – Czesław Miłosz)
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Tadeuszi Różewiczovi 

Pane Tadeuszi,
Vás oslovím přímo,
Kennetha jsem nechal povlávat kdesi nad 
 tropickou fabrikou,
— je příliš plachý, siláci takoví bývají,
Suhrawardí vedl moji ruku, chtěl, abych světlo 
 sázel jak vejce 
na stránku, obávám se ale, že jsem jej zklamal,
má světla se vždy zpotí,
Vás oslovím přímo,
Protože za a) jste čerstvý nebožtík
                 a určitě tu poletujete někde poblíž 
           a za b) s Vámi je to vždy osobní…
Tak jste nám umřel,
oblaka plachtila dnem nevzrušeně,
ač myslím, že to byl tah kapánek slavnostní,
jen krapet nebes, aby Vás hned na začátku 
nevyděsila. 
Umřel jste nám,
NÁM,
Vás nikdy nebavilo vznášet se sám 
ve vysokých patrech
odpoutaného já.
Vy tak mírný vzal jste sekyru
a rozťal bělostné prádýlko a už si ho nešlo 
 oblíct. 
Člověk se musel postavit nad sud dešťové vody 
 nahý
a dívat se na vlastní poďobanou tvář. Co, člověk 
 se musel nahý 
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vydat do lidské krajiny, a snést i posměch. 
 A dívat se po lidech. 
Obojetně. Chvíli jim držet palce
a zas pak žasnout, jak dubové mají palice
a kolik svinčíku jim tlí v útrobách.
V jedné básni jste napsal,
že když budeme lidožrouti 
nevstaneme ani z mrtvých… 



55

To Tadeusz Różewicz

Mr Tadeusz,
I am going to address You directly,
I have left Kenneth fluttering somewhere 
 above a tropical factory,
– he is too shy, strong men are like that, 
Suhrawardi guided my hand, he wanted me to 
 splash the light like eggs
on the page, however I’m afraid I’ve 
 disappointed him,
my lights always get sweaty,
I am going to address You directly,
Because you are a) recently deceased
          and you certainly fly around somewhere 
 near
    and b) it is always personal with You…
So You have died to us,
the clouds calmly sailing in the day,
although I think it was a somewhat festive act,
just a touch of the heavens, in order not to be 
 scared from the very start.
You have died to us,
to US,
You never enjoyed hovering on your own
in the upper floors
of the unbound self.
You, so peaceful, took an axe
and cut the snow-white clothes in two so they 
 could not be worn anymore.
One had to stand naked over a barrel with 
 rainwater 



56 57

and look at his pocked face. What’s more, one 
 had to go naked
to the land of the humans and bear even 
 ridicule. And to look around at people.
Ambiguously. Keeping the fingers crossed
and then be astonished how pig-headed they 
 are
and how much rubbish rots in their guts.
You wrote in one poem
that if we become cannibals,
we will not even rise from the dead…

Translated by Robert Hýsek
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Andrej 
Brvar 
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Andrej Brvar (1945), básník, nakladatel, vy-
studoval srovnávací literaturu a italštinu. Poprvé 
se představil sbírkou Slikanica (Obrázková knížka, 
1969), následovaly Kdo je ubil Holoferna (Kdo zabil 
Holoferna, 1973), básně v kritickém sborníku Sku-
paj (Spolu, spoluautor, 1973), Pesmi (Básně, 1975), 
Osemnajst pesmi plus dodatek (Osmnáct básní plus 
dodatek, 1979), Pesnitev o tem, kako je nastajala 
neka pesniška zbirka (Poema o tom, jak vznikala jed-
na básnická sbírka, 1981), Skrčka čez palico (Skrčka 
přes tyč, výbor, 1984), Pesnitve in pesmi (Poemy 
a básně, 1990, cena Prešerenova fondu), Popoldan 
(Odpoledne, 1996), Naplavine (Naplaveniny, 2004) 
a výbor poezie pod názvem Retrospektiva (2007). 
Dvakrát získal cenu udělovanou za výjimečné umě-
lecké výkony, Glazerjevu listinu (1991 a 2001), v roce 
2015 získal nejvyšší státní cenu za kulturu, Cenu 
France Prešerena za životní dílo. V češtině vyšly jeho 
básně v antologiích Krajiny za slovy (2008) a Pade-
sáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim 
(2013).



59

Andrej Brvar (b. 1945, Čačak), a poet and 
publisher, graduated with degrees in comparative 
literature and Italian. His debut was the collection 
Slikanica (Picture Book, 1969), followed by Kdo je 
ubil Holoferna (Who Killed Holofernes, 1973), poems 
in the critical anthology Skupaj (Together, co-author, 
1973), Pesmi (Poems, 1975), Osemnajst pesmi plus 
dodatek (Eighteen Poems Plus Appendix, 1979), 
Pesnitev o tem, kako je nastajala neka pesniška zbirka 
(A Poem On How A Poetry Collection Was Created, 
1981), Skrčka čez palico (High Jump, selected poems, 
1984), Pesnitve in pesmi (Poems and Pomes, 1990, 
awarded with the Prešeren Fund Award), Popoldan 
(Afternoon, 1996), Naplavine (The Silt, 2004), and 
a poetry selection entitled Retrospektiva (2007). He 
was twice awarded the Glazerjeva listina prize for 
outstanding artistic achievements (1991 and 2001), 
in 2015 he received the highest state decoration for 
culture, the Prešeren Award, for his lifetime work. 
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Trikrat o koncu

Dedu
2.
Na koncu je pozabil 
na kapeljne v Motnišnici
in na Lea Slezaka
in na orgle v Stephandsdomu
in na ženo z imenom Frančiška
in na otroke ki jih je zaplodil
v letih 1914 1918 in 1921
in na tifus za Karpati
in na teozofsko društvo v Zagrebu
in na ločitev leta 1928
in na tovornjak ki mu je leta 1936
odtrgal desno nogo
in na Ratka Mitrovića
ki so ga obesili na trgu v Čačku
in na hranilno knjižico
na pošti v Mariboru
in na črni Ehrbar
ki ga je zalila Drava leta 1965
in na sonce ki mu je vsako poletje
zažgalo dvojno kožo
in sploh
na koncu je vedel samo
za bolečino v sečevodu
in za piskanje v prsih
in za zrak
za zrak
ki bi ga grozno rad vdihnil
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Třikrát o konci

Dědovi
2.
Na konci zapomněl
na vranky v Motnišnici
a na Lea Slezaka
a na varhany v Stephandsdomu
a na ženu jménem Frančiška
a na děti, které zplodil
v letech 1914 1918 a 1921
a na tyfus v Zakarpatí
a na teosofickou společnost v Záhřebu
a na rozvod roku 1928
a na nákladní auto které mu roku 1936
utrhlo pravou nohu
a na Ratka Mitroviće
kterého oběsili na náměstí v Čačaku
a na vkladní knížku
na poště v Mariboru
a na černý Ehrbar
který zaplavila Dráva roku 1965
a na slunce které mu každé léto
spálilo dvojitou kůži
a vůbec
na konci věděl jen
o bolesti v močovodu
a pískání v prsou
a o vzduchu
o vzduchu
který by strašně rád vdechnul

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Three Times About the End 

To Grandpa
2.
At the end he forgot
the bullhead in Motnišnica
and Leo Slezak
and the organ in Stephansdom
and the woman named Frančiška
and the children he fathered
in the years 1914 1918 and 1921
and the typhoid in the Transcarpathians
and the Theosophical Society in Zagreb
and the divorce in 1928
and the truck that in 1936
tore his right leg off
and Ratko Mitrović
who was hanged in the square in Čačak
and the bankbook
at the post office in Maribor
and the ebony Ehrbar piano
flooded in the Drava in 1965
and the sun that every summer
burned his rough skin
et cetera
in the end he only knew
the pain in his ureter
the wheezing in his chest
and the air
the air
he would love to breathe

Translated by Lenka Dědková
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Nataša 
Burger 
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Slovinská herečka Nataša Burger se narodila roku 
1968 v Lublani. Studovala na Filozofické fakultě slo-
vinštinu a francouzštinu. V roce 1990 přijela s dnes 
už bývalým mužem do Prahy. On studoval režii na 
FAMU, Nataša Burger studovala nejdříve čtyři roky na 
Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde byl jejím učitelem 
Jaroslav Dušek. Pak se dva roky věnovala na DAMU 
„autorskému divadlu“ na katedře herectví u profesora 
Vyskočila. Poté se vrátila zpět do Slovinska. 

Hrála např. ve slovinských filmech Volnoběh (V leru, 
režie Janez Burger, 1999), Sladké sny (Sladke sanje, 
režie Sašo Podgorsek, 2001) nebo Ruševine (2004, 
cena Vesna za nejlepší herecký výkon) režiséra Janeze 
Burgera.

Český divák se s ní seznámil díky filmům Jana Hřebej-
ka Horempádem a Medvídek. Objevuje se i na české 
divadelní scéně. Píše divadelní hry.  V současné době 
žije v Praze. 

Nataša Burger (b. 1968, Ljubljana) is a Slovene 
actress. She studied Slovenian and French at 
university. In 1990 she moved to Prague with her 
now former husband. He studied directing at the 
Film and TV School of the Academy of Performing 
Arts in Prague. Burger studied for four years at the 
Jaroslav Ježek Conservatory under actor Jaroslav 
Dušek, then “author’s theatre” at the Theatre 
School of the Academy of Performing Arts in Prague. 
She then returned to Slovenia. 

She has acted in Slovene films such as V leru (Idle 
Running, dir. Janez Burger, 1999), Sladke sanje 
(Sweet Dreams, dir. Sašo Podgorsek, 2001) and 
Ruševine (Ruins, dir. Janez Burger, Vesna prize for 
Best Actress, 2004) and the Czech films Horem 
pádem (Up and Down, dir. Jan Hřebejk, 2004) and 
Medvídek (Teddy Bear, dir. Jan Hřebejk, 2007). 
She also acts in Czech theatre, and writes plays. 
Currently, she lives in Prague.
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Vlny

Sedím a čekám. Čekám, aby mě bylo slyšet. 
Kolem mě takový hluk… těžký, tvrdý kroky, pro-
nikavý hlasy, všechno křičí, pláče, nadává…já 
jsem tady… chci si hrát… je to moje hra… můj 
příběh… ale no tak… co si to povídáte?… není 
to tak… je to jinak… je to velmi prosté… slyšíte 
mě?… vždyť jsem tady… sem pojďte!… podívej-
te se sem, ne tam!… tam nic není… je to blbé… 
ach jo, a nic… zase čekám… ať už ke mně někdo 
promluví… jinak já už jsem tady úplně zbyteč-
ně… ne!!!… nedělej to… nemysli si to tak!… ne-
říkej to!… kam jdeš. Ta silnice nikam nevede… 
je tam slepá ulice… proč mě nikdy neslyšíš, proč 
mě neposloucháš… proč děláš všechno beze 
mě?… ale někdo klepe… někdo je tady… ale to 
je Marie… pojď dál, Marie… posaď se… ráda tě 
vidím… ráda tě uslyším

MARIE:
Už mě to nebaví… učit… učit se… chci být 

v klidu… chci být vyrovnaná… nejde mi to… po-
řád přemýšlím, jak bych měla reagovat, aby mě 
všechno co nejmíň vykolejilo, abych v sobě udr-
žela jasný, teplý, jistý pocit, a v tom okamžiku už 
nejsem přítomná a jsem vykolejená, pak jsem 
na sebe naštvaná, a svou naštvanost přenesu 
do učení a zběsile učím druhé to, co sama neu-
mím. A ty moje přednášky! Už jen přednáším… 
je to zoufalé… 
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Včera jsem u oběda zase měla dlouhou 
přednášku. Řekla jsem svému muži: 

Můj drahý, ty všem těm myšlenkám moc vě-
říš, identifikuješ se s nimi, jsi jimi přímo posed-
lý, nejsi pánem svých emocí, žiješ život otroka. 
Žiješ v kleci, aniž bys o tom věděl. Mluvíš o svo-
bodě, ale za mřížemi, vytahuješ ručičky k nebi 
a křičíš, jak jsi svobodný, no ale křičíš to v kleci. 
A pak se to stane, přijde kolemjdoucí a plivne 
ti do tváře a pocit svobody je okamžitě pryč… 
stáhneš se do klece. Ozvou se železné drátky, 
kovové slečinky a začnou ti šeptat do uší, jak 
je to hrozné, když ti někdo plivne do obličeje, 
že bys ses měl sama sebe zastat, že bys mu 
měl třeba dat do držky, že ses zase nezacho-
val správně, ale nevadí… příště… teď se hezky 
vyspi… zítra už to bude lepší… my ti poradíme 
jak příště na to. A ty jim všechno krásně věříš… 
a jak jim věříš, slečinky jsou stále víc důležitější 
a důležitější a tloustnou a jsou kovovější a ko-
vovější. Tvoje klec tloustne, za chvíli už ani ru-
čičky nebudeš moci vytáhnout, díra do nebe se 
ti zmenší, a pak se udusíš… ale ty to pořád ne-
chápeš… nevíš, o čem mluvím… ta klec… to jsou 
tvoje myšlenky, tvoje emoce, ale abys to po-
chopil, musíš nejdřív procítit tu klec, ten ledový 
kov, který vane z těch drátěných, kovových řečí. 
Ty kovové slečinky umějí být taky svůdné, tak 
přesvědčivé a milé a tak krásně ti umějí radit, 
co máš dělat, jak to máš dělat, co bys neměl, 
jak se máš chovat… zkrátka jak bys měl žít, abys 
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byl svobodný… a umějí tak zrůdně tančit kolem 
tebe a ovíjejí se kolem tebe jako nejkrásnější, 
tajemné ženy, dotýkají se tvého těla… milují se 
s tebou a ty se jimi necháš uspat a ony jásají 
radostí, nechtějí, aby ses probudil a ty ve snu 
křičíš v extázi, jak je to krásné být svobodný… 
no jo… a nakonec tě sežerou, spolknou, velice 
jim chutnáš.

Přednáška skončila… podívala jsem se na 
něj... klidně jedl… tak co na to říkáš… on nic… 
podíval se na mě, usmál se a jedl dál… a najed-
nou jsem si uvědomila, že vlastně mluvím o své 
kleci, ne o jeho. A to mě strašně rozčílilo… a to 
potvrdilo, že jsem pěkně v kleci a sáhla jsem po 
cigaretě, přestože jsem se pevně rozhodla, že 
nebudu kouřit, protože já to nepotřebuju, a na-
jednou to zase potřebuju a bezohledně jsem si 
zapálila cigaretu, a to už jsem byla nepříčetná, 
a pak jsem si řekla… Marie… vzchop se, přijmi 
své chyby… ale jak… já to nedokážu… nedokážu 
přijmout takovou zrůdu… a už jsem skoro pla-
kala... strašně zoufalá, že nedokážu přijmout 
sama sebe takovou, jaká jsem… a upadla jsem 
do hlubokého smutku, že to neumím přijmout, 
že nedokážu přijmout sama sebe takovou, jaká 
jsem... a už jsem byla v pekle... velice jsem 
se snažila, a vzpomněla jsem si na medita-
ci... tisícilistý lotos (to je na uvolňování mozku 
a otevření své tvůrčí inteligence)... sedla jsem 
si a dýchala... to mi ještě šlo… ale když jsem si 
měla na vrcholu hlavy představit poupě lotosu, 
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které se pomalu otevírá a pomalu rozprostírá 
do celé prvé i levé mozkové hemisféry, v mém 
mozku by se pak mělo rozvíjet stále více a více 
okvětních lístků, pak mi to nešlo, protože jsem 
se snažila rozpomenout na to, jak vůbec vypa-
dá lotosový květ... no a to rozpomínání mě úpl-
ně rozhodilo, zběsile jsem se zvedla a rozhodla 
se, že mi to nejde... nemůžu... no a teď jsem 
tady... už nebudu učit... nechci učit...  

Ono: Tady někdo je... dále... Almo…
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Waves

I sit and wait. I wait to be heard. Around 
me I hear such noise… heavy, hard steps, shrill 
voices, everything cries, weeps, curses… I am 
here… I want to play… it is my game… my story… 
oh come on… what are you talking about?… it is 
not so… it is otherwise… it is very simple… can 
you hear me? ...but I’m right here… come here! 
…look over here, not there!… there’s nothing 
over there… it’s so stupid... oh my, nothing… 
I’m still waiting… if only someone would talk to 
me… otherwise I am completely useless here… 
no!!!… don’t do it… don’t think it that way! 
...don’t say it! ...where are you going. That road 
leads nowhere… it’s a cul-de-sac… why don’t 
you ever hear me, why don’t you listen to me… 
why do you do everything without me? ...but 
someone is knocking on the door… someone 
is here… why it’s Marie… come in, Marie… sit 
down… I am glad to see you… I will gladly hear 
you out

MARIE:
I don’t enjoy it anymore… teaching… 

learning… I want to be at peace… I want to 
be balanced… I’m no good at it… I constantly 
think about how to react adequately so that 
everything won’t knock me off balance, so as 
to keep a clear, warm, feeling of certainty and 
at that moment I am no longer present and 
I am off balance, then I am angry with myself, 
and my anger is transferred into my teaching 
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and I frantically teach others what I cannot 
do myself. And in those lectures of mine! I do 
nothing but lecture... it’s desperate…

I had another big lecture at lunch yesterday. 
I told my husband:

My dear, you believe those thoughts all 
too much, you identify with them, you are 
obsessed with them, you are not the master 
of your emotions, you live the life of a slave. 
You live in a cage, without knowing it. You 
talk about freedom, but from inside a cage, 
you stretch your arms out up to the skies 
and you yell how free you are, but you yell it 
from a cage. And then it happens, a passer-by 
comes and spits in your face and the feeling of 
freedom is immediately gone… you retreat into 
your cage. The sound of iron wires is heard, 
metallic damsels, and they start to whisper 
in your ears, how awful it is when someone 
spits in your face, that you should stand up for 
yourself, that you ought to punch them in the 
face, that you didn’t act right, but that doesn’t 
matter… next time… now sleep well… it will be 
better tomorrow… we will give you advice on 
how to do it next time. And you believe them, 
everything so easily… and as you believe them, 
the damsels grow more and more important, 
and fatter, and more and more metallic. Your 
cage balloons, in a moment you won’t even 
be able to stretch your arms, the hole to the 
sky shrinks and then you suffocate… but you 
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still don’t get it… you don’t know what I am 
talking about… that cage… those are your 
thoughts, your emotions, but to understand it, 
you first have to feel the cage, that icy metal 
that blows out of those wired, metallic words. 
Those metallic damsels also know how to be 
seductive, so persuasive and sweet, and they 
know how to advise you so wonderfully on 
what to do, how to do it, what you shouldn’t 
do, how you should act… simply put, how you 
should live to be free… and they know how to 
dance around you so monstrously, and they 
wind themselves around you like the most 
beautiful, mysterious women, they touch your 
body… they make love to you and you let them 
put you to sleep, and they cheer in joy, they 
don’t want you to wake up, and in the dream 
you scream with ecstasy, how beautiful it is 
to be free… yeah, right… in the end they they 
gobble you up, they swallow you, you taste 
yummy to them.

The lecture is over… I looked at him… he 
was eating calmly… so what do you say… him 
– nothing… he looked at me, smiled and kept 
on eating… and suddenly I realised that I was 
talking about my own cage, not his. And that 
made me awfully angry… and proved that I am 
well locked up in a cage… and I reached for 
a cigarette, even though I firmly decided that 
I wouldn’t smoke, because I don’t need it, and 
suddenly I needed it again, and carelessly I lit 
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a cigarette, and I was already out of my mind, 
and then I told myself… Marie… stiff upper 
lip, accept your mistakes… but how… I can’t 
do that…. I can’t accept such a monster… and 
I almost wept… so awfully desperate that 
I can’t accept myself the way I am… and I fell 
into a deep sadness, that I don’t know how 
to accept it, that I can’t accept myself the 
way I am… and already I was in hell… I tried 
very hard, I remembered meditation… the 
thousand-year-old lotus flower (it’s for calming 
the brain and opening one’s own creative 
intelligence)… I sat and breathed… that, I could 
do… but when I should have imagined the lotus 
bud on the top of my head, slowly opening and 
unfolding into the whole right as well as left 
brain hemisphere, my brain should unfold still 
more and more petals, then I couldn’t because 
I was trying to recall what a lotus flower looks 
like… and the effort of it completely set me 
off, I rose up frantically and decided it doesn’t 
work for me… I can’t… so now I’m here… I’m 
not going to teach anymore… I don’t want to 
teach…

It: Someone is here… enter… Alma…

Translated by Dorota Bachratá
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Vesna Cáceres  
& Sjarhej Šupa 
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Vesna Cáceres je zpěvačka, akordeonistka 
a skladatelka žijící v Praze. Její hudba je širokého sty-
lového záběru, od jazzu k instrumentálním skladbám 
pro akordeon. V jazz klubech vystupuje s kapelou 
a zpívá swing, latin jazz, bossa novu a sambu. Vystu-
puje také jako písničkářka, doprovází se na akorde-
on nebo kytaru. Vytvořila hudbu k řadě divadelních 
představení, např. Manželské vraždění (režie Jan Hře-
bejk), Tonka Šibenice (režie Jaroslav Dušek), Krvavá 
svatba (režije Ondřej Zajíc). Její poslední, v pořadí 
jedenácté, album se jmenuje Le bal des fleurs. Vesna 
se v něm představila jako tvůrce barevných hudeb-
ních obrazů, inspirovaných francouzským minimali-
smem a valse musette.

Vesna Cáceres is a singer, accordion player, 
and composer living in Prague. Her music is taken 
from a range of styles, from jazz to instrumental 
compositions for accordion. In jazz clubs she 
performs with a group and sings swing, Latin 
jazz, bossa nova, and samba. She also performs 
as a singer/songwriter, accompanying herself on 
accordion or guitar. She has composed music for 
plays, including Manželské vraždění (Wedded Killing, 
dir. Jan Hřebejk), Tonka Šibenice (Tonka Gallows, dir. 
Jaroslav Dušek), Krvavá svatba (Blood Wedding, dir. 
Ondřej Zajíc). Her most recent, eleventh, album is 
called Le bal des fleurs. She composes colourful 
musical images, inspired by French minimalism and 
valse musette.
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Vesna Cáceres  
& Sjarhej Šupa 
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Siarhei Shupa (b. 1961, Minsk) is a Belarusian 
literary criti c, translator, and musician. He studied 
French language and literature at the Minsk State 
Linguisti c University, and has worked as an editor 
in the Mastackaja Litaratura publishing house and 
in the Centre for Humaniti es Studies. From 1991 
he lived in Vilnius, and took part in the revival of 
the legendary Belarusian cultural weekly Naša Niva 
and completed his doctoral studies at the university 
in Vilnius. Since 1997 he has lived in Prague, where 
he works as an editor at the Belarusian secti on 
of Radio Free Europe. He translates from French, 
English, Spanish, Lithuanian, Estonian, Croati an 
and Hebrew. He has translated works by Prospér 
Mérimée, Guy de Maupassant, Boris Vian, A. J. 
Greimas, Henri Bazin, Friedebert Tuglas, Mati  Unt, 
Mihkel Mutt , Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, 
Bruno Schultz, Etgar Keret, Milorad Pavić, Lawrence 
Durrell, Miljenko Jergović, Oscar Milosz and James 
Joyce, among others.

Sjarhej Šupa (nar. 1961 v Minsku) je bělorus-
ký literární badatel, překladatel a hudebník. Vy-
studoval francouzský jazyk a literaturu na Min-
ské státní jazykovědné univerzitě, pracoval jako 
redaktor v nakladatelství Mastackaja Litaratura, 
v Centru humanitních studií. Od roku 1991 žil ve 
Vilniusu, účastnil v obrození legendárního bělo-
ruského kulturního týdeníku Naša Niva, absolvo-
val doktorandská studia na Vilniuské univerzitě. 
Od roku 1997 žije v Praze, kde pracuje jako redaktor 
Běloruské sekce Rádia Svobodná Evropa. Překládá 
z francoušti ny, angličti ny, španělšti ny, litevšti ny, es-
tonšti ny, chorvatšti ny, hebrejšti ny. Mezi překládané 
autory patří P. Mérimée, G. de Maupassant, B. Vian, 
A. J. Greimas, H. Bazin, F. Tuglas, M. Unt, M. Mutt , 
E.A. Poe, J.L. Borges, B. Schultz, E. Keret, M. Pavić, L. 
Durrell, M. Jergović, O. Milosz, J. Joyce.
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Julja 
Cimafejeva 
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Julja Cimafejeva (Юля Цімафеева) se narodila 
v roce 1982. Vystudovala anglický jazyk a literaturu 
na Minské státní jazykovědné univerzitě a magister-
ský titul získala v literárních studiích na Běloruské 
státní univerzitě.

Je autorkou dvou sbírek poezie – Кніга памылак (Kni-
ha omylů, básně a překlady, 2014) a Цырк (Cirkus, 
2016). Je jedním ze zakladatelů a redaktorů interneto-
vého magazínu překladové literatury Prajdzi Svet. Pře-
kládá hlavně z angličtiny. Její autorská díla a překlady 
byly vydány v různých běloruských časopisech. Byla 
přeložena do angličtiny, lotyštiny, švédštiny, němčiny 
a slovinštiny. Je vítězkou soutěže mladých spisovatelů 
Exlibris, organizované Svazem běloruských spisova-
telů, její sbírka Kniha omylů byla v užší nominaci na 
běloruskou literární cenu Debut. Účastnila se literár-
ních festivalů, knižních veletrhů a literárních akcí ve 
Švédsku, Německu, Slovinsku, Lotyšsku, Ukrajině, 
Francii a Bělorusku. Žije v Minsku.

Yulya Tsimafeyeva (b. 1982) studied English 
language and literature at Minsk State Linguistic 
University, and got her Master’s degree in literature 
studies at Belarusian State University. 

She is the author of two poetry collections Kniha 
Pamylak (Кніга памылак, The Book of Mistakes: 
poems and translations, 2014) and Cyrk (The Circus, 
Цырк, 2016). She is one of the founders and editors 
of the Internet magazine of translated literature 
Prajdzi Svet. She translates mostly from English. Her 
own works and translations have been published 
in various Belarusian magazines. Her works are 
translated into English, Lithuanian, Swedish, 
German, and Slovene. She was the winner of the 
Exlibris contest for young writers, organized by the 
Union of Belarusian writers, her collection The Book 
of Mistakes was short-listed for the Debut literary 
prize (Belarus). She has taken part in international 
festivals, book-fairs, and literary events in Sweden, 
Germany, Slovenia, Lithuania, Ukraine, France, and 
Belarus. She lives in Minsk.
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***
Цела паэта належыць яго радзіме.
Абяздоленая зямля прамаўляе ротам паэта,
Вочы паэта бачаць несправядлівасць пакутаў,
А вушы чуюць крыкі нявіннай ахвяры.
Валасы паэта становяцца дуба,
Ногі паэта прарастаюць дубамі,
А далоні паэта сціскаюцца ў кулакі.
І ў яго жылах закіпае кроў:
як можна дапусціць столькі гора?!

Бясспрэчна, цела паэта належыць яго радзіме.
Хіба ўмее радзіма нешта сказаць без яго?!

Радзіма! 
А ці трэба табе маё цела, цела паэткі? 
У мяне такая ж гарачая кроў,
Рукі і ногі,
Вочы мае бачаць шмат і вушы чуюць,
І мой рот не меншы за рот паэта! 

Маўчыш, адварочваешся?
Бо думаеш, ты такая, як я? 
Ты не хочаш быць моцнай, радзіма,
Я ўгадала?
Ты хочаш, каб паэт сказаў за цябе,
Каб шкадаваў цябе, 
Каб выціраў табе слёзы,
І ўсім пяяў, 
як ты пакутуеш 
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і якая ты малайчына?
Праўда, радзіма?

Але ты мяне не слухаеш,
Ты зноў скардзішся свайму паэту.

Цела паэткі табе не патрэбна.
І я забіраю яго сабе.
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***
Tělo básníka patří jeho vlasti.
Zbídačená země hovoří ústy básníka,
Oči básníka vidí nespravedlivost útrap
A uši slyší výkřiky nevinné oběti.
Básníkovy vlasy se ježí hrůzou,
Básníkovy nohy prorůstají dubem do půdy,
Básníkovy dlaně se zatínají v pěsti
A v jeho žilách začíná vřít krev:
Jak je možné dovolit tolik utrpení?!

Bezpochyby, tělo básníka patří jeho vlasti.
Cožpak umí vlast říci něco bez něj?!

Vlasti!
Nepotřebuješ náhodou mé tělo, tělo básnířky?
Také mám vroucí krev,
Ruce a nohy.
Oči mé vidí dost a uši slyší
A má ústa nejsou o nic menší než ústa básníka!

Mlčíš, odvracíš se?
Myslíš si, že jsi stejná jako já?
Nechceš být silná, vlasti,
Uhodla jsem?
Chceš, aby básník řekl za tebe,
Aby tě litoval,
Aby ti utíral slzy
A všem pěl,
Jak trpíš
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A jaká jsi skvělá?
Že je to tak, vlasti?

Ale neposloucháš mě,
Zase si stěžuješ svému básníkovi.

Tělo básnířky nepotřebuješ,
Beru si ho pro sebe.

Přeložil Sjarhej Smatryčenka
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***
The body of a poet belongs to his motherland.
The impoverished country speaks through the 
 poet’s lips,
The eyes of a poet see the injustice of 
 hardships
And his ears hear the cries of innocent victims.
It makes the poet’s hair stand on end,
The poet’s feet grow through oaks to the ground,
The poet’s hands turn into fists
And his blood starts to boil:
How come so much suffering is allowed?!

No doubt, the body of a poet belongs to his 
 motherland.
Without him she can’t express herself, can she?

Motherland!
Don’t you need my body, the body of a poetess?
I also have boiling blood,
Hands and feet.
My eyes see enough and my ears hear
and my lips aren’t any smaller than the lips of 
 a male poet!
You are silent, turning away?
You think you and I are alike?
You don’t want to be strong, motherland,
Am I right?
You want the poet to speak for you,
To pity you,
To dry your tears,
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To sing to all
About your suffering

And your excellence?
Isn’t it so, motherland?

But you don’t listen to me,
You keep complaining to your poet.

You don’t need the body of a poetess,
I’ll keep it for myself.

Translated by Lenka Dědková
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Vladimír 
Čáp 
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Textař, skladatel a kytarista Vladimír Čáp se na-
rodil roku 1949 v Berouně, kde dodnes žije. Je rov-
něž uměleckým řezbářem, vyrábí loutky.

Písně začal psát ve druhé polovině let šedesátých, 
inspirován středověkými trubadúrskými zpěvy a re-
nesanční poezií. V roce 1968 zvítězil v celostátní sou-
těži o nejlepšího amatérského zpěváka roku (Mladá 
píseň Jihlava). Vítězné písně „Tři ořechy“ a „Konec 
trubadúra“ vydal o rok později na singlu Supraphon 
a tehdejší hudební redaktor Čs. rozhlasu J. Navrátil 
započal s přípravou společného LP, na kterém kromě 
Čápových měly být písně Merty, Kryla a dvojic Hut-
ka – Kalandra a Paleček – Janík. K realizaci však už 
nedošlo. 

Z vojny se vrátil do tuhých normalizačních poměrů, 
nepodařilo se mu složit ani nejzákladnější amatérské 
zkoušky u některé z uměleckých agentur. Přestal úpl-
ně koncertovat a střídal zaměstnání, většinou v eko-
nomických profesích.

Ve druhé polovině sedmdesátých let začíná znovu 
psát a jeho tvorba dostává postupně svoji dnešní 
podobu. Tvoří písně, které jsou v textech i projevu 
emotivními šansony s prvky sebereflexe, ale i takové, 
v nichž nechybí ironie, nadhled a humor. V roce 1996 
vydal první CD Kašpaří písně, příznivě přijaté jak po-
sluchači, tak odbornou kritikou. V letech 2001–2012 
vydal další tři CD.
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Vladimír Čáp (b. 1949 in Beroun, where lives 
to this day) is a lyric and song writer and guitar 
player. He is also an artistic wood-carver, making 
marionettes. 

He started writing songs in the mid-1960s, inspired 
by medieval troubadour songs and Renaissance 
poetry. In 1968 he won the national contest for 
the best amateur singer of the year (Mladá píseň 
Jihlava). The winning songs “Tři ořechy” (Three 
Nuts) and “Konec trubadúra” (Troubadour’s End) 
were released a year later on a Supraphon single, 
and a Czech Radio music editor, Jaroslav Navrátil, 
started preparing a compilation LP album, where 
Čáp’s songs would appear along with the work of 
famous musicians such as Vladimír Merta, Karel Kryl, 
and the duos Hutka/Kalandra and Paleček/Janík. 
The album, however, was not produced, due to the 
political changes at the time. 

After military service, he returned to the rigid 
era of Normalisation and failed to pass obligatory 
amateur examinations at one of the talent agencies. 
He stopped performing and took odd jobs, mostly 
in economic professions. In the second half of the 
1970s he began writing again and his work gradually 
developed into its current form. Čáp writes songs 
which are, both in lyrics and sound, emotional 
chansons with elements of self-reflection as well as 
irony, humour, and a unique perspective. In 1996 he 
released his first CD Kašpaří písně (Jester’s Songs), 
appreciated by both audience and critics. In the 
years 2001–2012 he released three more albums. 
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Pršíš mi do hlavy 

Pršíš mi do hlavy
děravou střechou
vaneš mi do uší
z vysklených oken.
K oltáři belhaví
ďábli tě vlekou
dychtivá vyhlížíš
zpod rusých loken.

Hadi a štíři lezou z děr
maj do kůží myrty vetknuté
z muřinců můry a z pelechů 
havěť žravá.
Na kůru říhá Lucifer
vypouští duchy smrduté
a všichni čerti se žení
ty se mi vdáváš.

Pršíš mi do kávy
do kávy od žida
ze které upíjím
navzdory řečem
Mrštíků z Moravy
žid Khon je solida
nadarmo těším se
na první křeče.

Chechtám se do tmy a v ozvěnu
zní hejkalů opilé vytí
u stropu Lucifer
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blannými křídly mává.
Mrštíky mrštil jsem o stěnu
i anděl můj strážný je zpitý
a všichni čerti se žení
ty se mi vdáváš.

Dokouřím joint a dopiju rum
vzpomínkou v loži spočinu
kam na bílé tělo já
krvavý mák ti dával
pak porazím strom a zapálím dům
zmrtvím svou touhu po synu
ať všichni čerti se žení
buď sbohem, buď zdráva!

You’re Raining on My Skull

You’re raining on my skull
The roof’s in tatters
Through the holes in the wall
The wind blows through my ears
Limping devils hauling
You up to the altar
Eagerly you’re caterwauling
Through your ginger hair.

Snakes and scorpions emerge from their lairs
The stuff of nightmares
Their skin punctured with myrtle
Studded with voracious beetles
Lucifer belches in the dark
Releasing foul ghosts from the bark
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And all the devils wed
And you surrender in my bed.

You’re raining in my coffee cup
Out of which I lap up
Coffee from the Jew
The Mrštík Bros are known to you, too
Despite what they say
Cohen the Jew is A-OK
In vain in the damp
I await the first cramps

I chuckle, echoing into the dark black
And drunken howlings bark back
Lucifer up at the ceiling
Waves his veined wings reeling
I flung the Mrštíks over the bunk
And my guardian angel is drunk
And all the devils wed
And you surrender in my bed.

I’ll smoke the joint and drink the rum
Dozing to a memory in the loge
Where from I gave you the bloody poppy
On your white body
Then I’ll cut the tree, burn the house down
I’ll kill your desire for a son
Let all the devils wed
Good bye, fare thee well, 
We’re better off dead

Translated by Matthew Sweney
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Jelena 
Ćirić 

Foto: Zdeněk Zůna
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Jelena M. Ćirić (*1973, Smederevo, Srbsko) vystu-
dovala Právnickou fakultu v Bělehradě. Svou dosa-
vadní literární tvorbu publikovala na internetových 
stránkách a literárních portálech, její texty vyšly 
v různých časopisech, sbornících a antologiích. Její 
básně byly přeloženy do češtiny, angličtiny, němčiny, 
slovinštiny, makedonštiny, chorvatštiny a arabštiny. 
Je zastoupena v Biografickém lexikonu srbských spi-
sovatelů žijících v zahraničí od roku 1914 do 2014. 
Získala několik národních a mezinárodních ocenění. 
Je autorkou tří sbírek básní Žár (2011), Naiskap (Do 
poslední kapky, 2013) a Muške pesme (Mužské bá-
sně, 2016), spoluautorkou knihy poezie Já, ty, on 
a ona (2012). Je členkou umělecké skupiny ARTE 
z Bělehradu. Aktivně se podílí na organizování kul-
turních a humanitárních akcí a aktivit Srbů a národů 
bývalé Jugoslávie žijících v Praze. Od roku 2013 
je členkou Svazu spisovatelů Srbska a nositelkou 
Zlatého odznaku Kulturního vzdělávacího společen-
ství Srbska za rok 2014. S manželem a dvěma dcera-
mi žije v Praze.



93

Jelena M. Ćirić (b. 1973, Smederevo, Serbia) 
graduated from the Faculty of Law in Belgrade. Her 
literary work has been published online and on 
literary portals, her texts have appeared in various 
magazines, collections, and anthologies. Her poems 
have been translated into Czech, English, German, 
Slovenian, Macedonian, Croatian, and Arabic. She 
is included in the Biographical Lexicon of Serbian 
Writers Living Abroad from 1914 to 2014. She has 
received several national and international awards. 
She is the author of three poetry collections, Žar 
(Heat, 2011), Naiskap (To the Last Drop, 2013), and 
Muške pesme (Male Poems, 2016), and co-author 
of the poetry book Ja, ti, on i ona (I, You, He and 
She, 2012). She is a member of the artistic group 
ARTE from Belgrade. She actively participates in 
organising cultural and humanitarian events and 
activities for the Serbs and other nations from the 
former Yugoslavia living in Prague. Since 2013 she 
has been a member of the Association of Writers 
of Serbia and the laureate of the Golden Medal of 
the Cultural-Educational Community of Serbia in 
2014. She lives in Prague with her husband and two 
daughters.
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Maska

Mogu da zamaskiram pogled,
da te promatram bez treptaja,
pravo u oči,
i pravim se da me se 
glas tvoj što drhti – ne dotiče.

Mogu u svoj glas da dodam kocku leda,
da mu promenim boju
iz crvene u sivu
i pogledam kroz dim 
znalački izdresirane želje.

Mogu da stišam i srce,
kažiprstom preko usana.
Moj je čovek i uvek shvati;
neće me za gladnu želju
prodati.

Teško ću protiv vulkana u sapima,
kad divlji se nagon u olovnim kapima 
slije niz bedra,
čitavu utrobu vukući na dole.
I grudi kad bole...
Teško ću kad Venera vrisne,
teško kada misao pisne...
Teško se, teško
stihija pod bregom potisne.
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Maska

Můžu skrýt pohled,
dívat se na tebe bez mrknutí,
přímo do očí,
a předstírat, že se mě chvějící hlas tvůj
nedotýká.

Můžu do svého hlasu přidat kostku ledu,
změnit mu barvu 
z červené na šedou
a dívat se skrz kouř
znalecky vycvičené touhy.

Mohla bych dokonce utišit i srdce
ukazováčkem přes rty.
Je můj hráč a pochopí.
Neprodá mě 
za vyhladovělý sen.

Horší to bude se sopkou v bocích,
když nezkrotný pud se jak voda v potocích
po stehnech rozlije,
stáhne za sebou celé údolí
až v hrudi zabolí…
Zlé to bude, až Venuše vřískne,
ještě horší, když mysl pískne…
Těžké je hasit oheň 
pod břehem co se blýskne.

Přeložila Jelena M. Ćirić 
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Mask

I can hide my glance,
look at you without blinking,
right in the eyes,
and pretend that your trembling voice
does not affect me.

I can add an ice cube to my voice,
change its colour
from red to grey
and look through the smoke
of expertly trained desire.

I could even silence my heart
with index finger on my lips.
My inner gambler will understand.
He will not sell me out
in exchange for a starved dream.

Oh, how hard is it with the volcano in my hips,
when the unchained urge spills
through my thighs
like water in a creek,
towing the whole valley in its wake.
And my breasts, when they hurt...
Oh, how hard it’ll be when Venus bristles
and even harder when my mind whistles...
Oh, how hard is it to extinguish the fire
under the bank that glistens.

Translated by Štefan Kaleta
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Veronika 
Dianišková 

Foto:  Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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Narodila sa roku 1986 v Bratislave. Po skonče-
ní štúdia divadelnej réžie a dramaturgie na VŠMU 
V Bratislave začala pracovať v Slovenskom rozhlase. 
Istý čas pracovala s ľuďmi bez domova v neziskovej 
organizácii Depaul Slovensko. Ako doktorandka na 
katedre religionistiky Filozofickej Fakulty Univerzity 
Komenského navštívila niekoľkokrát rôzne krajiny 
Latinskej Ameriky. 

Publikuje časopisecky aj knižne. Vydala zbierky: 
Labyrint okolo rúk (2006), Päť krát päť. Antológia 
súčasnej slovenskej poézie (2012), Zlaté pávy sa roz-
padnú na sneh (2014). 

Veronika Dianišková (b. 21 February 1986, 
Bratislava) graduated in theatre directing and 
dramaturgy at the Academy of Performing Arts 
Bratislava, and was employed by Slovak Radio. For 
some time she worked with homeless people in the 
non-profit Depaul Slovakia. As a PhD student at the 
Department of Religious Studies at the Faculty of 
Arts at Comenius University in Bratislava, she has 
been visiting various countries in Latin America. 

Her work has been published in magazines and 
books. She has published the poetry collections 
Labyrint okolo rúk (The Labyrinth Around the 
Hands, 2006), Päť krát päť. Antológia súčasnej 
slovenskej poézie (Five Times Five. An Anthology of 
Contemporary Slovak Poetry, 2012), and Zlaté pávy 
sa rozpadnú na sneh (Golden Peacocks Will Fall 
Apart Into Snowflakes, 2014).
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Potichu zaklopal

Priniesol som vám tento nôž,
už mi ho netreba.
Roztvoril ho na stole vo chvíli
medzi otvorením a zatvorením dverí.

Mám vám ho podpísať, pýtam sa,
nebudete si ho chcieť vziať?
Netreba, odpovedá,
ja odtiaľto odídem len nohami napred.

He Knocked Softly 

I brought you this knife,
I don’t need it anymore.
He opened it on the table in the instant
between the opening and closing of the door.

Should I sign it for you, I ask,
won’t you want to take it?
No need, he answers,
I will only exit from here feet first.



100 101

Mám ich obe

Druhú som nechal
hore pri posteli.

Zatiaľ mám povolené našľapovať na ňu
opatrne,
aby som jej neublížil.
Najviac polhodinku denne.
Keď je najhoršie,
odopnem ju.
Môžem do nej aj žobrať.

I Have Them Both

I left the other one
up by the bed.

So far I was allowed to tread on it
cautiously,
so as not to hurt it.
Half an hour a day at the most.
When it’s the worst,
I take it off.
I can beg with it as well.

Translated by Dorota Bachratá
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Ivan 
Dobnik 

Foto:  Radovan Sandi



102 103

Básník a esejista, kritik, překladatel z francou-
zštiny (H. Michaux, P. Jacottet, A. Camus, Y. Bonne-
foy), editor a redaktor.

Narodil se v roce 1960 v Celje. Na univerzitě v Lu-
blani vystudoval filozofii a srovnávací literaturu. 
Pracuje v redakci časopisu Poetikon.

Vydal devět básnických knih; debutoval sbírkou 
Osvobajanje (Osvobozování, 1980). Jeho zatím 
poslední knížka Druga obala (Druhý břeh) vyšla ve 
Slovinsku v roce 2011, rok před ní vyšla sbírka Pred 
začetkom (2010). Obě knihy vyšly také v češtině 
v překladu Petra Mainuše pod názvem Před začát-
kem (2013) a Druhý ostrov (2015). 

Jeho básně jsou překládány do mnoha jazyků a vy-
cházejí časopisecky, v antologiích i samostatných 
sbírkách. V češtině je zastoupen v antologii slovinské 
poezie Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glas-
ovi govorim (Psí víno, Praha 2013, editoři a překla-
datelé Lenka Daňhelová a Peter Kuhar).

Ivan Dobnik (b. 1960, Celje) is a poet and essayist, 
critic, translator from French (Michaux, Jacottet, 
Camus, Bonnefoy) and editor. He graduated in 
philosophy and comparative literature at the 
Faculty of Arts in Ljubljana and is the founder and 

editor-in-chief of the literary magazine Poetikon. 
He has published nine poetry books; his debut was 
Osvobajanje (Liberation, 1980). His last book Druga 
obala (The Other Coast) was published in Slovenia in 
2011, and the year before that the collection Pred 
začetkom (Before the Beginning, 2010).

His poems have appeared in a variety of foreign 
languages in magazines, anthologies and 
independent volumes. 
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***
Stopiti iz hiše,
stopiti v svetlobo.

Nositi reke v očeh,
govoriti daljavam v tvojem telesu.

Dvigati perutnice z nezlomljivim pogumom,
leteti in plavati, jadrati in sanjati. Utripati sonce,

valovati idile in hkrati peti o deželi, ki drobi in trga,
vse na novo postavlja in srečevati jutra očiščen,

v Snu pesmi prerojen. Znova in nekdo drug,
a isti. Ostajati tih in zanosen.
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***
Vyjít z domu,
vyjít na světlo.

Nosit řeky v očích,
promlouvat k dálkám ve tvém těle.

Zvedat perutě s nezlomnou odvahou,
letět a plavat, plachtit a snít. Tepat slunce,

vlnit idyly a zároveň zpívat o zemi, jež drtí 
 a trhá,
vše znovu staví a potkávat rána očištěn,

ve Snu písně znovuzrozený. Znovu a někdo jiný,
ale tentýž. Zůstávat tichý a vzletný.
 

Přeložil Petr Mainuš
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***
Come out of the house,
come into the light.

To carry rivers in your eyes,
to speak to distances in your body.

To lift pinions with invincible courage,
to fly and swim, to sail and dream. To pulsate 
 the sun,

to wave idylls and sing about the land that 
 crushes and tears,
building everything again and to meet the 
 mornings cleansed,

reborn in a Dream of a song. Again and some
 one else,
but the same. To remain quiet and lofty.

Translated by Barbora Hladíková



106 107

Irena 
Dousková 

Foto: Zdeněk Zůna



107

Irena Dousková se narodila roku 1964 v Příbrami 
v herecké rodině. Od roku 1976 žije v Praze, kde ab-
solvovala gymnaziální studia (gymnázium Nad što-
lou) a posléze Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 
Právnické profesi se ale nikdy nevěnovala. Vystřídala 
různá zaměstnání, většinou nějakým způsobem sou-
visející s novinařinou. Posledních několik let je na 
volné noze a věnuje se psaní.

Bibliografie: Pražský zázrak (spoluautorka, 1992); 
Goldstein píše dceři (1997, 2006); Hrdý Budžes 
(1998, 2002); Někdo s nožem (2000); Doktor Kott 
přemítá (2002); Čím se liší tato noc (2004); Oněgin 
byl Rusák (2006); O bílých slonech (2008); Bez Kar-
kulky (2009); Darda (2011); Medvědí tanec (2014). 
V roce 2016 vydala sbírku básní Napůl ve vzduchu.

Dramatizace: Hrdý Budžes (2003); Oněgin byl Rusák 
(2008).
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Irena Dousková (b. 1964, Příbram to a family of 
actors) has lived in Prague since 1976, where she 
completed her secondary education at the Nad 
štolou Grammar School and graduated from the 
Charles University Faculty of Law, though she never 
entered the legal profession, instead taking various 
jobs usually associated in some way with journalism. 
Over the last few years she has been working 
freelance and focusing on her writing. 

Novels: Pražský zázrak (A Prague Miracle; co-
authored, 1992), Goldstein píše dceři (Goldstein 
Writes to His Daughter, 1997, 2006), Hrdý Budžes 
(B. Proudew, 1998, 2002), Někdo s nožem (Someone 
with a Knife, 2000), Doktor Kott přemítá (Doctor 
Kott Wonders, 2002), Čím se liší tato noc (What 
Makes This Night Different, 2004); Oněgin byl Rusák 
(Onegin Was a Russki, 2006), O bílých slonech (White 
Elephants, 2008), Bez Karkulky (Without the Riding 
Hood, 2009), Darda (2011), and Medvědí tanec 
(Bear Dance, 2014). B. Proudew was translated into 
English by Melvyn Clark and published in 2016. In 
2016, she also published a volume of poems Napůl 
ve vzduchu (Halfway in the Air). She has adapted her 
novels B. Proudew (2003) and Onegin Was a Russki 
(2008) for the stage.
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Výlet

Ještě i koncem září
V korunách lip slabá vůně medu
Ukřižovaný visí jen za jednu ruku
Teď už opravdu sám
Vedeme děti do lesa
Na tamto místo
Kde nás před lety
Nechali naši

A trip

Even at the end of September
The faint honey smell in the crowns of lindens
The crucified hanging by one arm 
Is now truly solitary
We lead children into the forest
To that place
Where years ago we were
Left by our parents

Translated by Barbora Hladíková
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Podzim na severu

Od podlahy táhne
Pode dveřmi táhne
Farář Kazimierz je předskokanem Krista
Jako on byl božím
Co se naskáče
A combeck nepřichází
Muži jsou v herně
Ženy taky
Až na tu brejlatou
Z místní knihovny
Ta patří k fans
Buddha fuck everything
Odevšad táhne
Zašel na jedno
Psi štěkají
Stará panna jde dál
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Autumn in the North

A draught from the floor
A draught from under the door
Pastor Kazimierz is Christ’s support act
Like Him he was divine
Who hops till he drops
And there is no comeback
The men are in the casino
The women too
But the one with the glasses
From the local library
She belongs to the fans
Buddha fuck everything
A draught from everywhere
He went for a beer
The dogs are barking
The old maid walks on

Translated by Dorota Bachratá
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Yvetta 
Ellerová
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Yvetta Ellerová je zpěvačka a skladatelka (os-
travská hudební seskupení Norská trojka, Complotto). 

Absolventka UP v Olomouci s třicetiletou praxí 
v předškolní pedagogice, ředitelka alternativní MŠ 
zaměřené na waldorfskou pedagogiku. 

Často vystupuje se svým životním partnerem Pe-
trem Hruškou, jehož básně i texty dalších básníků 
zhudebňuje, je zpívá a hraje přitom na podivný 
nástroj metalofon. 

Yvetta Ellerová is a singer and songwriter (the 
Ostrava musical groups Norská trojka, Complotto). 
She graduated from Palacký University Olomouc 
in pre-school education, and is the principal of an 
alternative Waldorf middle school.

She often performs with her partner, Petr Hruška, 
providing music for his poems and works by other 
poets, both singing and performing on an unusual 
instrument, the metallophone.
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Giovanni 
Fierro

Foto: Zdeněk Zůna
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Giovanni Fierro se narodil v Gorizii v roce 
1968. Jeho texty byly publikovány ve sbírkách Fran-
tumi (2002) a Prepletanja – Intrecci (2003), obě 
vyšly v nakladatelství Sottomondo. V prosinci roku 
2004 vyšla jeho první básnická sbírka Lasciami così 
(Nech mě tak, Sottomondo, Gorizia, dotisk v roce 
2005). V roce 2007 vyšla sbírka sedmi skladeb Ac-
que di acqua (Vody vod), vztahujících se k DVD Jùd-
rio cormonského umělce Mauro Bona. Za sbírku Il 
riparo che non ho (Útočiště, které nemám, 2011) 
získal první cenu v literární soutěži Ultima frontiera. 
V roce 2015 vydal sbírku Oleandro e garaža (Oleandr 
a garáž). 

Jeho texty jsou překládány do portugalštiny, slo-
vinštiny, němčiny, chorvatštiny, furlánštiny a češtiny. 
Je šéfredaktorem online časopisu Fare Voci Gorizia 
a pořadatelem stejnojmenných měsíčních literárně 
hudebních večerů v Gorizii. Pravidelně spolupra-
cuje s časopisem Isonzo / Soča, s týdeníkem Carta 
a deníkem Il Piccolo. 

Několik let je členem poroty mezinárodní ceny Vile-
gnovella dal Judri – Culturaglobale.
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Giovanni Fierro (b. 1968, Gorizia) is a poet, 
editor and publisher. His texts have been published 
in the collections Frantumi (2002) and Prepletanja 
– Intrecci (Interlacing; Slovenian and Italian, 2003), 
both with the publishing house Sottomondo. In 
2004 his first poetry collection came out, Lasciami 
così (Leave Me Alone, Sottomondo, Gorizia, reprint 
in 2005). In 2007 a volume of seven poems was 
published, Acque di acqua (The Waters of Waters), 
related to the DVD Jùdrio by the artist Mauro Bona 
from Cormons. His collection Il riparo che non ho 
(The Shelter I Do Not Have, 2011) won the first 
prize in the literary contest Ultima frontiera. In 
2015 he published the collection Oleandro e garaža 
(Oleander and Garage).

His works has been translated into Portuguese, 
Slovenian, German, Croatian, Friulian, and Czech. 
He is the editor-in-chief of the online magazine Fare 
Voci Gorizia and organizer of monthly sessions with 
the same name, featuring writers and musicians 
in Gorizia. He publishes the magazine Habel, is an 
editor in the magazine Isonzo / Soča and collaborates 
with the weekly Carta and daily Il Piccolo.

He has been a member of the jury at the international 
award Vilegnovella dal Judri – Culturaglobale for 
several years.
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Méliès

La farfalla quando sbatte le ali
è una spinta di colori
 
è l‘ unico sentimento che quando è in volo
è più leggero della sua ombra, a terra.
 
Lo ha imparato dal sogno
quando si stacca dal sonno
 
e nel mio dormire diventa immagine
senza essere pellicola.
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Méliès

Motýl, který zatřepetá křídly,
stane se barevnou šmouhou,

jen pocit, že co je ve vzduchu,
je lehčí než tvůj stín na zemi.

Naučil se to ze snů,
když se oddělují od spánku

a ve spaní se mi změní v obraz,
aniž by se z nich stal film.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová

Méliès

A butterfly that flutters its wings
would become a colourful blur,

just the sensation of what’s in the air
is lighter than your shadow on the ground.

Taken from dreams, 
when they part from sleep

and before I wake they become an image
yet not a film.

Translated by Jiří Žák
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Una parola

La parola milligrammo è troppo esile e lunga
ho paura di romperla
mentre la sto scrivendo
 
non ha il tempo di diventare forza
 
perché il più delle volte
quando ho messo sulla carta
anche la sua ultima lettera, la lettera o
la parola si è già spezzata prima
 
sotto il peso
di tutto l‘ inchiostro.
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Slovo 

Slovo miligram je příliš křehké a dlouhé,
mám strach, že ho zlomím,
když ho napíšu,

nemá čas zesílit,

neboť většinou,
když na papír položím
i jeho poslední písmeno, písmeno m,
slovo se rozbije

pod tíhou
veškerého inkoustu.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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A Word

The word milligram is too fragile and long,
I fear it will break
when I write it,

no time for it to grow strong,

for most of the time
when I place
its last letter on the paper, the letter m,
the word breaks

under the weight
of all the ink.

Translated by Štefan Kaleta
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Radek 
Fridrich 

Foto: Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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Básník, výtvarný autodidakt, překladatel, recen-
zent, pedagog. 

Autor, jehož dílo je silně spjato se severočeskou kra-
jinou, tedy prostředím, které tradičně formovala ně-
mecká kultura a mentalita a které bylo po 2. světové 
válce připraveno o své původní obyvatelstvo i něko-
likasetletou kulturní paměť. Patří mezi nejvýrazněj-
ší a nejosobitější české básníky po roce 1989, jeho 
jméno nechybí v žádné z reprezentativních antolo-
gií mapujících současnou českou poezii. Jeho básně 
byly přeloženy do několika jazyků. 

Absolvoval češtinu a němčinu na Pedagogické fakul-
tě UJEP v Ústí nad Labem, v letech 1996 až 2008 vy-
učoval na bohemistice tamtéž. V posledních letech 
učí na Střední zdravotnické škole v Děčíně.  Je au-
torem jedenácti knížek, mj. V zahradě Bredovských 
(1999), Erzherz (2002), Žibřid (2006), Krooa krooa 
(2011; Magnesia Litera za poezii, 2012) a Nebožky / 
Selige (dvojjazyčně; 2011).
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Radek Fridrich is a poet, self-taught artist, 
translator, reviewer, and teacher.

He is an author whose work is closely connected to 
the northern Bohemian landscape, an environment 
traditionally formed by German culture and the 
German mentality – which after WW2 banished its 
original inhabitants and several centuries of their 
cultural memory.

He is one of the most significant and idiosyncratic 
post-1989 Czech poets, found in every anthology 
mapping contemporary Czech poetry. His poems 
have been translated into several languages. 

He graduated in Czech and German from the 
Teaching College at the Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, where he also taught 
Czech from 1996–2008. Recently, he has been 
teaching at the Healthcare Middle School in Děčín.

He is the author of eleven books, including V zahradě 
Bredovských (In Bredovský Garden, 1999), Erzherz 
(2002), Žibřid (2006), Krooa krooa (2011; Magnesia 
Litera prize for poetry, 2012), and Nebožky / Selige 
(Deceased Women, bilingual Czech/German, 2011).
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Vogelka

Mám orlí nos a úzký obličej
a říkají mi – Vogelka.
 
Můj manžel nic od života nechtěl,
byl hodný a němý,
ale dvě děti jsem s ním měla.
 
Courala jsem s nimi ve skalním městě.
Děti prolézaly lochy skal,
sbíraly klacíky a šnečí ulity.
Já hledala bludný koření,
avšak místo něj se zjevil on,
uhrančivý krhavec,
který zlomil mé zpustlé srdce.
 
Scházeli jsme se v noci,
když manžel spal,
a milovali se ostřicí pořezaní po celém těle.
Křičela jsem tak šíleně,
že ptáci vyplašeně poskakovali
na okolních stromech.
 
Šeptal mi:
Zobáčku! Černá vílo! Maličká!
 
Měla jsem vždy lesklou mázdru
kolem svých hnědých očí,
když jsem se s ním ráno loučila.
 
Jak to tak bývá u ohnivých znamení,
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vášeň brzy vystřídala
zlost.
Jakou silou mě k sobě
připoutal?
Jakými čáry uhranul?
Jakým právem si mě
přivlastnil?
A do skal jsem už nešla.
 
Často jsem pak slyšela jeho táhlé,
kvílivé volání.
Uši si zacpávala
láskyplnou hrůzou
a ve svém těle uzamkla
zurčivý pramen,
který ve mně probudil.
 
Navěky však budu slyšet
ta šeptaná, skalnatá slova:
Zobáčku! Černá vílo! Maličká!
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Vogelbird

I have an eagle’s nose and a narrow face
and they call me – Vogelbird.
 
My husband demanded nothing from life,
he was kind and mute,
but I had two children with him.
 
I wandered with them among the sandstone cliffs.
The children crawled through holes in the 
 rocks,
gathering up sticks and snail shells.
I was looking for a Root of Bewilderment,
but he appeared instead.
His watery, bewitching eyes
broke my abandoned heart.
 
We would meet at night
while my husband slept,
and we made love, our bodies covered in cuts 
 from the sharp sedge.
I cried out so madly
the frightened birds hopped about
in the surrounding trees.
 
He whispered to me:
Beautiful Beaklet! Black fairy! Little one!
 
A shiny glaze always
covered my brown eyes
when I parted with him in the morning.
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As tends to happen with fiery signs,
passion soon gave way
to wrath.
With what force did he
bind me to him?
With what enchantments did he bewitch me?
By what right did he
take possession of me?
And I stopped walking among the rocks.
 
Often I would hear his drawn-out,
howling call.
I plugged up my ears
with a loving horror
and locked up in my body
the bubbling spring
he awakened in me.
 
Forever will I hear
those whispered words of stone:
Beautiful Beaklet! Black fairy! Little one!
 

Translated by Jonathan Bolton
(originally published in the journal Circumference, 

http://circumferencemag.org/?p=2854)
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Maja 
Haderlap

Foto: Milena Renate Findeis
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Maja Haderlap je rakouská spisovatelka slo-
vinského původu. Narodila se v roce 1961 v Bad Ei-
senkappel (Železna Kapla-Bela) v rakouských Koruta-
nech. Je autorkou velice úspěšného románu Anděl 
zapomnění, za který obdržela v roce 2011 Cenu In-
geborg Bachmannové. 

Jejím prvním mateřským jazykem je slovinština, 
němčině jako jazyku druhému se naučila teprve ve 
škole. Po ukončení studia divadelní vědy a germanis-
tiky na Vídeňské univerzitě pracovala jako univerzitní 
pedagožka. V letech 1992–2007 pracovala jako dra-
maturgyně v Klagenfurtu. 

Z němčiny byl do češtiny přeložen její román Anděl 
zapomnění (Engel des Vergessens), Havran, Praha 
2016, překlad Eliška Dubcová. Tato románová pr-
votina autorky, oceněné několika cenami, např. Ce-
nou Ingeborg Bachmannovou (2011), Cenou Bruna 
Kreiského za politickou knihu (2011), či Rauriskou 
literární cenou (2012), pojednává o vzdoru koru-
tanských Slovinců proti německému wehrmachtu, 
či vzájemném soužití Korutanců a Slovinců. Dílo má 
autobiografický charakter. 

V českých překladech ze slovinštiny je obsažena 
v antologii Místo v prostoru (Host, Brno 1998. Pře-
klad: František Benhart a Martina Šaradínová). Kanj-
ski grad: koroška pripovedka; Káňský hrad: korutan-
ská pověst; Kański hród: korutanska powěsć; Kański 
grod: korutańska powěsć; Kańsczi gard: karinckô 
pòwiôstka; Die Burg Wildenstein: kärntener Sage. 
(Městská knihovna Varnsdorf, 2013. Jedná se o para-
lelní texty překladu slovinských pohádek v překladu 
českého sorabisty Radka Čermáka).
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Maja Haderlap (b. 1961, Bad Eisenkappel 
/ Železna Kapla-Bela, in Austrian Corinthia) is an 
Austrian poet and prose writer of Slovene origin. 
She is the author of the successful novel Angel of 
Oblivion, for which she won the 2011 Ingeborg 
Bachmann Prize.

Her native language is Slovenian; she learned German 
as a second language in school. After finishing her 
studies in theatre and German at the university in 
Vienna, she worked as a university lecturer. From 
1992–2007, she worked as a dramatist in Klagenfurt.

Her first novel, Engel des Vergessens (translated 
into English as Angel of Oblivion), has won many 
awards; in addition to the Ingeborg Bachmann Prize, 
it won the Bruno Kreisky prize for a political novel 
(2011), and the Rauriser Literary Prize. The work, 
dealing with Slovene Corinthian resistance to the 
German Wehrmacht and the mutual co-existence of 
Corinthians and Slovenians, has an autobiographical 
character.
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Engel des Vergessens

Wo ist eigentlich die Grenze, frage ich Vater.
Da oben, sagt er und zeigt auf den Grat, der 

im Halbrund das Tal abschließt.
Ich möchte einmal mit dir zur Arbeit gehen, 

sage ich.
Vater ist von meiner Bitte so überrascht, 

dass er mir verspricht, mich am nächsten Tag 
in den Schlag mitzunehmen, er müsse sowieso 
noch Werkzeug hinauftragen.

In der Früh steht sein Motorrad vor 
dem Stall, eine Puch-Maschine mit dunkel 
glänzendem Tank, der aussieht wie der Rumpf 
eines schwarzen Delphins. Vater bindet den 
prall gefüllten Rucksack mit Werkzeug und 
einen Kanister mit Benzin auf dem Gepäckträger 
fest. Ich setze mich auf den Hintersitz und lege 
vorsichtig die Arme um seine Körpermitte. Er 
sagt, ich solle mich fest an ihn drücken, damit 
ich während der Fahrt nicht vom Motorrad falle. 
In der ersten Kurve ruft er, du wackelst, halte 
dich fest, sonst kommen wir ins Schleudern. 
Nach anfänglicher Angst, die mich überkommt, 
wenn Vater abbremst und in eine Kurve fährt, 
lasse ich mich auf den Geraden von seinen 
Beschleunigungen mitreißen.

Hinter dem Mozgan-Hof stellt er das 
Motorrad ab, schiebt ein paar Eisenklammern 
hinter seinen Hosengürtel und schultert den 
Rucksack. Wir beginnen langsam zu gehen. 
Das Benzin im Kanister blubbert. Im steilen 
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Gelände muss man spazieren, sonst kommt 
man außer Atem, sagt Vater. Dann beschleunigt 
er seine Schritte. Ich bleibe zurück und nehme 
auf ebenen Wegabschnitten Anlauf, um ihn 
einzuholen. Bist du im Krieg hier gewesen, 
frage ich.

Ja, wir hatten höher oben einen Bunker, sagt 
er. Dein Großvater hat den Kurierposten geleitet. 
Ich habe gekocht. Es war sehr gefährlich.

Hast du Angst gehabt, frage ich.
Wird schon so gewesen sein, ich war ja 

noch ein Kind, ein paar Jahre älter als du.
Hinter unseren Rücken hört man ein 

aufgescheuchtes Wild flüchten.
Es hat uns in die Nase bekommen, sagt Vater.
Unter dem Waldkamm, zwischen mächtigen 

Fichten, deren dichte Äste fast bis zum Boden 
reichen, kommt eine Hütte zum Vorschein. 
Sie ist zur Gänze mit Rinden bedeckt, die 
Schicht für Schicht auf ein darunterstehendes 
Holzgerüst genagelt wurden. Hier haben wir 
früher geschlafen, sagt Vater, wenn wir Holz 
geschlägert haben. Er schließt das Schloss auf 
und verstaut Werkzeug und Kanister neben 
den unbenutzten Pritschen.

Ich muss noch zum Schlag, sagt er, dann 
können wir über die Grenze gehen.

Sein Arbeitsplatz wirkt aufgeräumt und 
ist von Aststapeln markiert. Geschälte und 
ungeschälte Bloche liegen gegliedert am Boden, 
mit Aststummeln oder geputzt, wie Vater sagt, 
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dazwischen duftende, durchwühlte Häuflein 
Sägespäne. Die Bloche haben abgeschrägte 
Randkanten, die Schnittstellen der Stämme 
leuchten wie frisch geschnitzte Holzteller.

Vater steht mitten in der Lichtung und 
überblickt den Schlag, dann sammelt er die 
verstreuten Spaltkeile ein und deckt sie mit 
Ästen zu. Jetzt freue ich mich auf ein Bier, sagt 
er und zeigt Richtung Grenze.

Plötzlich hat er es wieder eilig. Er hastet mit 
großen Schritten einen lichten Wald hinunter. 
Ich kann ihm kaum folgen. Waldfarne schlagen 
in mein Gesicht. Unter dem Wald wartet er 
auf mich. Er sitzt im Gras und blickt auf ein 
tiefer gelegenes Tal, das ganz in der Senke 
verschwunden scheint.

Dort hinter der Raduha, Vater zeigt auf 
einen Bergrücken, dort habe ich im Krieg die 
Schule besucht. Nicht lange. Vierzehn Tage 
werden es gewesen sein. Da bin ich in die 
Schule gegangen, in Luče, sagt er. Sein Bruder 
und er seien beim Stab der Kuriere gewesen, 
auf einem Bauernhof. Nach ihrer Flucht von zu 
Hause durften sie nur zwei Wochen bei ihrem 
Vater im Bunker bleiben. Dann habe man sie 
ins Savinja-Tal gebracht, weil das Savinja-Tal 
befreites Gebiet gewesen ist. Im Januar habe 
man die Kommandozentrale auflassen müssen, 
weil das Tal von den Deutschen angegriffen 
wurde. Die Deutschen haben über das Feld 
geschossen, dass die Erde nur so gespritzt 
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hat, sagt Vater. Er und die Kuriere haben 
Schreibmaschinen im Boden vergraben. Sie 
hoben ein Loch aus, warfen ein bisschen Stroh 
hinein und haben die Schreibmaschinen darauf 
geschichtet. Dann streuten sie wieder Stroh 
darüber und dann Erde und Gras und Schnee, 
bis nichts mehr zu sehen war. Am Nachmittag 
hätten sie sich auf den Weg gemacht und 
seien die ganze Nacht durch marschiert. Am 
nächsten Tag haben die Deutschen uns weiter 
gejagt, sagt Vater. Der Schnee ging mir bis zu 
den Hüften. Ein Kommandant hat gemeint, 
dass ich nicht durchkommen werde.

Er spuckt kräftig aus, als ob er sich nach der 
Erzählung erleichtern müsste.



136 137

Anděl zapomnění 

Kde je vlastně hranice, ptám se otce.
Tam nahoře, odpoví a ukáže na hřeben, jenž 

v půlkruhu uzavírá údolí. 
Chtěla bych s tebou někdy jít do práce, říkám. 
Otec je mojí prosbou tak překvapený, že 

mi slíbí, že mě další den vezme s sebou na seč, 
musí tam nahoru stejně ještě vzít nářadí. 

Ráno stojí jeho motorka před chlévem, stroj 
značky Puch s nádrží s tmavým leskem, která 
vypadá jako tělo černého delfína. Otec připev-
ní nacpaný batoh s nářadím a kanystr s benzí-
nem na nosič. Já si sednu za něj a opatrně mu 
dám ruce kolem pasu. Říká, že se mám pevně 
přitisknout, abych za jízdy nespadla z motorky. 
V první zatáčce křičí, plandáš tam, chytni se 
pevně, jinak dostaneme smyk. Po počátečním 
strachu, který se mě zmocní, když otec zabrzdí 
a vjede do zatáčky, se nechám na rovných úse-
cích unášet zrychlením.

Za Mozganovým statkem motorku zapar-
kuje, dá si za pásek u kalhot několik železných 
kramlí a na ramena batoh. Pomalu se dáme do 
chůze. Benzín v kanystru šplouchá. Ve svažitém 
terénu musí jít člověk zvolna, jinak nevyjde 
s dechem, říká otec. Já zůstávám pozadu a na 
rovných úsecích cesty se rozeběhnu, abych ho 
dohnala. Byl jsi ve válce, ptám se. 

Ano, měli jsme výš nahoře bunkr, říká. Tvůj 
děda vedl kurýrní hlídku. Já jsem vařil. Bylo to 
velmi nebezpečné. 



137

Měl jsi strach, ptám se. 
Už to tak bude. Vždyť jsem byl ještě dítě, 

o pár let starší než ty. 
Za našimi zády je slyšet, jak prchá vyděšená 

divoká zvěř. 
Zvětřila nás, říká otec. 
Pod hřebenem lesa, mezi silnými smrky, 

jejichž tlusté větve sahají skoro až na zem, se 
objeví chatka. Je celá pokrytá kůrou, která je 
přibitá vrstvu pro vrstvě na dřevěnou konstruk-
ci pod ní. Tady jsme dřív spávali, říká otec, když 
jsme káceli dřevo. Odemkne zámek a vyrovná 
nářadí a kanystr vedle nepoužívaných pryčen.

Musím ještě na seč, říká, pak můžeme jít 
přes hranici. 

Jeho pracovní místo působí uspořádaně 
a je vyznačené hromádkami větví. Ohoblované 
i neohoblované klády leží rozčleněné na zemi, 
se suky nebo zahlazené, jak říká otec, mezi tím 
voňavé, rozhrabané hromádky hoblin. Klády 
mají zkosené hrany, místa řezu na kmenech sví-
tí jako čerstvě vyřezané dřevěné talíře. 

Otec stojí uprostřed mýtiny a rozhlíží se po 
seči, pak sesbírá rozházené klínové rozrážeče 
a přikryje je větvemi. Teď se těším na pivo, řek-
ne a ukáže směrem k hranici. 

K mému údivu probíhá státní hranice blízko 
seče. Z lesního hřebene se můžu rozhlédnout 
na jugoslávskou stranu lesního svahu, která je 
k mému úžasu stejná jako ta rakouská a jeví se 
jako pokračování důvěrně známé krajiny. Otec 
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se při přeskakování hranice opře o kůl v plotě. 
Mě nechá prolézt ostnatým drátem a nejspod-
nější drát vytáhne nahoru, abych nezůstala vi-
set na stočeném ostnu. 

Najednou má otec zase naspěch. Kvapí dlou-
hými kroky dolů řídkým lesem. Sotva mu stačím. 
Kapradí mě šlehá do obličeje. Pod lesem na mě 
čeká. Sedí v trávě a dívá se na níže položené údo-
lí, které jako by se ztrácelo v úbočí.

Dole za Raduhou otec ukáže na horský 
hřbet, tam jsem za války chodil do školy. Ne 
dlouho. Bylo to tak čtrnáct dní. To jsem chodil 
do školy v Luče, říká. On a jeho bratr byli u štá-
bu kurýrů, na statku. Poté co utekli z domova, 
směli zůstat u svého otce v bunkru jen dva týd-
ny. Pak je vzali do savinjského údolí, protože 
savinjské údolí bylo osvobozené území. V lednu 
se musela rozpustit ústředna komanda, proto-
že údolí napadli Němci. Stříleli přes pole tako-
vým způsobem, že země jen stříkala, říká otec. 
On a kurýři zahrabali psací stroje do země. Vy-
kopali díru, hodili do ní trochu slámy a navrstvili 
na to psací stroje. Pak na to opět nasypali slámu 
a potom zem a trávu a sníh, až už nebylo nic 
vidět. Odpoledne se vydali na cestu a celou noc 
mašírovali. Další den nás Němci dál honili, říká 
otec. Sníh mi sahal až po kyčle. Jeden velitel si 
myslel, že neprojdu.

Pořádně si odplivne, jako by si po tom vy-
právění musel ulevit.

Do češtiny přeložila Eliška Dubcová
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Angel of Oblivion

Where is the border, actually, I ask Father.
Up the way, he says and points at the ridge 

that encloses the valley in a semi-circle.
I’d like to go to work with you one day, I say.
Father is so surprised by my request that he 

promises to take me to the logging stand the 
next day. He has to take some tools up anyway.

Early in the morning, his motorcycle 
is outside the stable, a Puch with a dark, 
gleaming gas tank that looks like the body 
of a black dolphin. Father ties the knapsack 
bulging with tools and fuel canister onto the 
luggage rack. I sit on the back seat and wrap 
my arms carefully around his waist. He tells me 
to hold on tight so I won’t fall on the way. In 
the first curve he yells, you’re wobbling, hold 
on tight or we’ll start skidding. After the initial 
fear that floods over me when Father brakes 
into a curve, I let myself get carried away as he 
accelerates on the straight stretches.

He parks his motorcycle behind the 
Morgans’ farm, slides a few iron clamps under 
his belt, and shoulders his backpack. We start 
off walking slowly. The petrol sloshes in the 
canister. You have to stroll on steep terrain 
or you’ll get out of breath, Father says. Then 
he picks up his pace. I lag behind and take 
advantage of flat stretches to catch up with 
him. Were you here during the war? I ask.
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Yes, we had a bunker higher up, he says. 
Your grandfather ran the couriers. I did the 
cooking. It was very dangerous.

Were you afraid? I ask.
I should think so, I was only a child, a few 

years older than you.
Behind us we hear frightened game take 

flight.
It got a whiff of us, Father says.
Under the crest of the forest, between 

mighty spruce trees with thick branches that 
almost reach the ground, a hut appears. It is 
completely covered with bark, layer nailed 
upon layer over a wooden frame. We used to 
sleep here when we were felling timber, Father 
says. He opens the lock and stores the tools 
and the fuel canister next to the unused cots.

First I have to go to the logging stand, he 
says, then we can cross the border.

His work area looks neat and is marked off 
by piles of branches. Stripped and unstripped 
logs are arranged on the ground, with branch 
stumps or pared, as Father says, and between 
them, fragrant piles of sawdust. The logs have 
sloping edges, the cut surfaces of the trunks 
shine like freshly carved wooden plates.

Father stands in the middle of the clearing 
and looks over the stand, then he gathers the 
scattered splitting wedges and covers them 
with branches. I’m looking forward to a beer 
now, he says and points toward the border.
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To my surprise, the border runs close to 
the logging stand. From the crest of the forest 
I can see the Yugoslavian side of the slope 
and to my amazement it looks exactly like the 
Austrian side, just a continuation of the familiar 
landscape. Father leans his weight on a fence 
post as he leaps over the border. He tells me 
to crawl across under the barbed wire, lifting 
the bottom strand so I don’t get caught on the 
twirling spikes.

Suddenly he is in a hurry again. With long 
strides, he rushes downhill through a sparse 
wood. Fern leaves slap my face. He waits for 
me below the wood. He sits on the grass, 
looking down at a low-lying valley that seems 
to disappear into the depths.

Over there, behind the Raduha, Father 
points at the ridge of a mountain, that’s where 
I went to school during the war, he says. Not 
long. Fourteen days it must have been. I went to 
school there, in Luče. He and his brother were 
the band’s couriers, on a farm. After they ran 
away from home, they were only allowed to stay 
in the bunker with their father for two weeks. 
Then they were taken to the Savinja Valley 
because it was liberated territory. They had 
to abandon their command centre in January 
because the Germans attacked the valley. The 
Germans fired so many shots over the field, 
that dirt sprayed everywhere, Father says. He 
and other couriers buried the typewriters on it. 
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They dug a hole, and then they spread more 
straw and piled the typewriters on it. Then they 
spread more straw on top, and then dirt, and 
grass, and snow, unti l nothing was visible. They 
set off  in the aft ernoon and walked all night. 
The next day, the Germans chased us again, 
Father says. The snow came up to my hips. One 
of the commanders told me I wasn’t going to 
make it.

He spits hard as if he needed relief aft er 
telling the story.

Translated by Tess Lewis
(Archipelago Books, Brooklyn, New York)
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Irena & Vojtěch 
Havlovi 
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Irena Havlová (narozena 1959, Rychnov nad Kněž-
nou) vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univer-
zity Karlovy v Praze (1984) a již při škole se začala 
věnovat hudbě. Vojtěch Havel (narozen 1962, Praha) 
vystudoval Státní konzervatoř v Praze obory vio-
loncello a klavír (1984). Hudbě se věnoval i nadále 
se svou manželkou Irenou Havlovou a forma jejich 
spolupráce byla natolik těsná a harmonická, že se 
nadále dá hovořit již pouze manželech Havlových 
jako o jednolitém uměleckém subjektu. Počátek je-
jich vzájemné spolupráce se píše od pol. 80. let, kdy 
vznikla experimentální formace Capella Anti qua e 
Moderna. Sdružení velmi jistě provádělo díla evrop-
ské klasické hudby od renesance až po současnost 
a Havlovi zde s úspěchem rozvíjeli svoje nevšední 
pojetí  tradičních i novodobých skladebných technik 
a interpretačních postupů. Svou originalitou forma-
ce zaujala široké publikum posluchačů a manželé 
Havlovi se také velmi dobře zapsali u kriti ky. První 
období jejich tvorby ukončuje rok 1990, kdy inten-
zivně spolupracovali s písničkářem Oldřichem Jano-
tou (nahrávka Chlumec Live) a započala nová etapa 
jejich samostatného uměleckého zrání. 
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Irena Havlová (b. 1959, Rychnov nad Kněžnou) 
graduated from the Faculty of Sciences at Charles 
University in Prague (1984) and began to dedicate 
herself to music already during her studies. Vojtěch 
Havel (b. 1962, Prague) completed studies in cello 
and piano at the Prague Conservatoire (1984). 
He continued to apply himself to music together 
with his wife; the form of their co-operation was 
so close and harmonic that they were referred to 
as the Havels – as one integral artistic presence. 
Their mutual co-operation began in the mid-1980s, 
when the experimental formation Capella Antiqua 
e Moderna was founded. Works of European 
classical music from the Renaissance to the 
present were interpreted so successfully that the 
Havels extended their extraordinary conception of 
traditional and modern compositional techniques 
and interpretational approaches. The formation 
captured the attention of a wide audience by 
their originality and the Havels also received 
a positive critical reception. The first period of their 
work ended in 1990, when they began intense  
co-operation with the songwriter Oldřich Janota 
(the Chlumec Live album) and a new era of their own 
artistic maturity.
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Markéta 
Hejná 

Foto: Małgorzata Lebda
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Básnířka, prozaička, esejistka, narozena v roce 
1951 v Moravské Třebové. Studovala FF UK (teo-
rie kultury – kulturologie, 1987–1991). Pracovala 
v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea, v za-
hradnictví, v letech Charty 77 jako uklízečka na AVU. 
Od roku 1983 tajemnice redakce časopisu Zlatý máj 
v nakladatelství Albatros, v letech 1989–1990 redak-
torka Zlatého máje. Od 1991 do 1997 redaktorka 
v nakladatelství Zvon, od roku 1997 spolupracuje 
jako externí redaktorka s Nakladatelstvím Franze 
Kafky (Centrum F. K.), Karmelitánským nakladatel-
stvím a dalšími. 

Koncem 60. let publikovala v Divokém vínu, Hostu 
do domu, Sešitech pro mladou literaturu, po r. 1989 
např. v Literárních novinách, Salonu Práva, Souvislo-
stech, v internetovém www.divokevino.cz. V samiz-
datu vyšla její sbírka básní Zmínky (druhá pol. 70. 
let). 

Pro nakladatelství Vyšehrad napsala šest esejistic-
kých knížek. Vydala bibliofilii Tančící pomeranč 
(s grafickými listy Lenky Vilhelmové, lay-out a edi-
tor Vilém Stránský, Praha 1986, 60 výtisků), básnic-
ké sbírky Vážná radost. Verše z let 1969–1989 (ČS, 
Praha 1991), Fuga (Winston Smith, Praha 1991) 
a román Obejmout dub (Hynek, Praha 2000), který 
byl upraven pro 12 rozhlasových čtení na pokračo-
vání, a bibliofilii Slzy Ezau (vydal a ilustroval Luboš 
Drtina, Praha 2007, 30 číslovaných výtisků). V její 
tvorbě najdeme také drobné práce pro děti (leporelo 
Ztratila se princezna, troje omalovánky). 

Zvlášť velký význam pro ni má spojení slova s hud-
bou, její básně zhudebnili Vladimír Sommer, Michael 
Lorenc, a především Václav Hálek. Kreslí a maluje. 
Žije v Praze.
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Markéta Hejná (b. 1951, Moravská Třebová) 
is a poet, prose writer, and essayist. She graduated 
in cultural theory from Charles University in Prague 
(1987–1991). She has worked in the library of the 
Museum of Decorative Arts in Prague, in gardening 
and during the Charter 77 years as a cleaning woman 
in the Academy of Fine Arts, Prague. From 1983 she 
was the editorial secretary of the magazine Zlatý máj 
in the Albatros publishing house, from 1989–1990 
she was the editor of the magazine. From 1991–
1997 she worked as an editor at the Zvon publishing 
house, from 1997 she has been working as an 
external editor with the Franz Kafka, Carmelitan, 
and other publishing houses. She was published at 
the end of the 1960s in various magazines and again 
after 1989 in prestigious Czech literary magazines. 
In the late 1970s there was a samizdat edition of 
selected poems.

She has written six essayist books for the Vyšehrad 
publishing house. She published a samizdat 
bibliophile edition, Tančící pomeranč (Dancing 
Orange, with graphic pages by Lenka Vilhelmová, 
lay-out and editor Vilém Stránský, 1986, 60 copies), 
a collected poems Vážná radost. Verše z let 1969–
1989 (Serious Joy. Verse, 1969–1989; 1991), Fuga 
(Fugue, 1991), and the novel Obejmout dub (Hugging 
the Oak, 2000), which was adapted into a 12-part 
radio serial, and another bibliophile edition Slzy 
Ezau (Tears of Esau, published and illustrated by 
Luboš Drtina, 30 numbered copies, 2007). Her work 
also includes children’s literature. 

The combination of words and music has special 
importance for her, and Vladimír Sommer, Michael 
Lorenc, and especially Václav Hálek have composed 
music for her poems. She also draws and paints. She 
lives in Prague.
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Točí se točí

Točí se, točí bílá rakev na stožáru,
až se blýská,
teď mluv, Jerinom,
a jestli nevíš, mlč.

Jen obzory vidím, protože až tam
patří můj vnitřní led,
nikdy ne blíž,
než ptačí daleký kmit.

Obviňuji celá dvě staletí,
že tak malá se zdá
dokonce i skvoucí mezera mezi oblaky
čirá, vyzlacená.

A tak se musí bílá rakev na stožáru
točit a vyznačovat čas,
a mí přátelé stanou
a nic neřeknou,
nic, Jerinom,
jen odvrátí svou vlahou a sirou tvář.
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Turns It Turns

Turns, it turns, the white coffin on the pole,
so much that lightning strikes,
now talk, Jerinom,
and if you don’t know, be quiet.

I see only horizons, because it is only there
that my inner ice belongs,
never closer
than a bird’s distant vibration.

I accuse two whole centuries,
that even the shimmering gap among the 
 clouds
so small, seems
clear, gilded.

So the white coffin on the pole has to
turn and mark time,
and my friends will stand up
and won’t say anything,
nothing, Jerinom,
they will only turn their damp and abandoned 
 cheek.

Translated by Dorota Bachratá
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Slzy Ezau 

Jistě je vlání na lukách...
Malinké temperované vesmíry drkotají kolem
i tady,
každý den trochu jinačí.
Bylo by vlání na lukách,
bude vlání na lukách,
tvrdím, že skutečnost je daleko zlatější...
jen kdyby Ezau nemusel už vzlykat
do ryšavého lokte.

Esau’s Tears

Surely there is waving in the meadows…
Tiny tempered cosmoses clattering around
and here,
every day a bit different.
There would have been waving in the 
 meadows,
there will be waving in the meadows,
I insist that reality is far more golden…
if only Esau would not have to weep
into his red elbow.

Translated by Tomáš Roztočil
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Petr 
Hejný 
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Petr Hejný se narodil roku 1956 v Praze v so-
chařské rodině. Hrát začal v sedmi letech na housle 
a od devíti se učil na violoncello u Karla Pravoslava 
Sádla. 

Poté studoval na pražské konzervatoři u Viktora 
Moučky a Josefa Chuchra a na AMU ve třídě prof. Mi-
loše Sádla. Hrál jako sólista s mnoha českými orches-
try a s klavíristou Alfrédem Holečkem. V roce 1977 
se stal členem Pražských madrigalistů – komorního 
souboru České filharmonie – a začal se intenzivně 
zabývat studiem staré hudby a hrou na violu da gam-
ba a barokní violoncello. Od roku 1987 byl členem 
Doležalova kvarteta. Dva roky působil v České filhar-
monii. Spolupracuje s několika komorními soubory 
– Antiquarius Consort, České violoncellové duo aj. 
V roce 2004 založil komorní soubor Zanetto Con-
sort. Hrál též s mnoha předními interprety. Kromě 
komorní hry vystupuje Hejný na sólových recitálech 
a jako sólista s komorními orchestry, jak na violu da 
gambu a barokní cello, tak na moderní violoncello.  
Nahrál řadu skladeb pro Český rozhlas a několik 
desítek sólových i komorních CD. 

Od roku 2007 je členem Stamicova kvarteta. Spo-
lupracuje též se soubory zaměřenými na interpretaci 
staré hudby jako hráč na violu da gamba a barokní 
violoncello. 

Vlastní hudební tvorba: Kovová sonáta, Malířská 
sonáta a další. Kromě toho se od dětství věnoval 
kresbě, plastice i malbě. Vystavoval na mnoha sa-
mostatných i společných výstavách a jeho výtvarné 
práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma 
i v zahraničí. Podílel se šesti bronzovými plastikami 
do Bordž-e Ázádí (Věž svobody) v Teheránu. Žije 
a pracuje v Praze.
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Petr Hejný (b. 1956, Prague to a family of 
sculptors) began to play violin at seven and from 
the age of nine he learned cello with Karel Pravoslav 
Sádlo. Afterwards he studied at the Prague 
Conservatoire under Viktor Moučka and Josef 
Chuchr and at the Academy of Performing Arts in 
Prague under Prof Miloš Sádlo.

He has been a soloist with many Czech orchestras 
and with the pianist Alfréd Holeček. In 1977 
he became a member of the Prague Madrigals 
– a chamber group of the Czech Philharmonic 
Orchestra – and began to intensively dedicate 
himself to the study of antique music and play on 
the viol and Baroque cello. Since 1987 he has been 
a member of the Doležal Quartet. He played for the 
Czech Philharmonic Orchestra for two years. He has 
worked with several chamber groups – Antiquarius 
Consort, Czech Cello Duo, etc. In 2004 he founded 
the chamber group Zanetto Consort. He also plays 
with many leading musicians. In addition to chamber 
music, Hejný also performs solo recitals and not only 
as a soloist for chamber orchestras, but also on the 
viol and Baroque cello, and modern cello as well. He 
has recorded a number of compositions for Czech 
Radio and several dozen solo and chamber CDs.

Since 2007 he has been a member of the Stamic 
Quartet, aimed at the interpretation of antique 
music, playing on the viol and Baroque cello. He also 
writes music: Kovová sonáta, Malířská sonáta – to 
name a few.

Since childhood, he has also dedicated himself 
to drawing, sculpting, and painting. He has had 
many solo and group exhibitions and his art works 
are represented in private collections in the Czech 
Republic and abroad. He took part in the creation of 
six bronze statues in the Azadi Tower in Tehran. He 
lives and works in Prague.
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Jennifer Helia  
DeFelice 

Foto: Martin Vlček



157

Narodila se v roce 1972 v New Yorku (USA). 
Odborná asistentka AP – performerka, multimedi-
ální umělkyně, kurátorka a hudebnice. Narodila se 
a studovala v New Yorku, kde získala bakalářský titul 
na New York Empire State College. 

Od roku 1993 žije v Brně, kde spolupracuje se sku-
pinou Sledě, živé sledě. Absolvovala AP FaVU v roce 
2004 s prací Miven cin a web-projektem Para-site, 
prezentuje se samostatně i kolektivně, doma i v zah-
raničí, např. ve Francii, Německu, Rakousku, Itálii, 
USA. 

Pracovala v Media-archivu FaVU a spoluorganizovala 
výstavy Hi-tech/umění.

Jennifer Helia DeFelice (b. 1972, New York 
City) is a performer, multimedia artist, curator and 
musician. She graduated from New York Empire 
State College and since 1993 she has lived in Brno, 
where she collaborates with the group Sledě, živé 
sledě. In 2004 she finished her Master’s degree at 
the Department of Performance Art, the Faculty of 
Fine Arts, Brno University of Technology, with her 
work Miven cin and web-project Para-site. Her work 
has been presented individually and collectively, in 
the Czech Republic as well as abroad, i.e. in France, 
Germany, Austria, Italy, the United States.

She worked in the Media Archive of the Faculty 
of Fine Arts, Brno University of Technology, and  
co-organised the Hi-tech/Art exhibitions.
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Hm… 
Marek Doubrava 
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& Viktor Ekrt 
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Hm… je česká víceméně pražská hudební skupi-
na, hrající buď v úplné čtyřčlenné sestavě ve složení 
Marek Doubrava: zpěv, kytary, piano, akordeon, Vik-
tor Ekrt: zpěv, housle, baskytara, foukací harmonika, 
piano, Filip Nebřenský: zpěv, příčné flétny, zobcové 
flétny, chalumeau, saxofony, klarinety, baskytara, 
tuba, Jaroslav Noga: bicí, perkuse, zpěv nebo také ve 
své menší podobě (Marek Doubrava a Viktor Ekrt). 
Vydala pět řadových alb (z toho dvě při nezávislé 
značce g.parrot, další dvě vlastním nákladem a za-
tím poslední album pod vydavatelstvím Supraphon) 
a jedno demo album. 

Jejich písně jsou většinou zhudebněné texty českých 
básníků jak klasických (Jaroslav Seifert, Josef Kainar, 
Jan Neruda, Fráňa Šrámek, Antonín Sova, Jiří Wolker, 
Jiří Orten, František Gellner, Ivan Blatný, Jan Zábra-
na, František Hrubín), tak současných (Vít Kremlička, 
Pavel Šrut), dále překlady z poezie francouzské (Je-
an-Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire). Ostatní 
texty jsou od textaře skupiny Petra Kotouše nebo od 
členů skupiny a jejich přátel. 

Působí od roku 1994. Kromě obvyklého klubového 
hraní pořádají výchovné koncerty pro střední školy, 
na kterých se snaží studenty přivést k poezii jinými, 
než obvyklými cestami. Nejznámějším členem ka-
pely je asi Marek Doubrava, který dříve působil jako 
kytarista ve skupině Tata Bojs. 

Marek Doubrava složil mj. hudbu k loutkové inscena-
ci Františka Skály Velké putování Vlase a Brady v di-
vadle Minor (2007), k představení Muž bez minulosti 
podle Aki Kaurismäkiho v dejvickém divadle a k ně-
kolika animovaným filmům Kristiny Dufkové.
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Hm… is a Czech, and more or less Prague, 
musical group. In its full four-member version it 
boasts Marek Doubrava: vocals, guitars, piano, 
accordion; Viktor Ekrt: vocals, violin, bass guitar, 
harmonica, piano; Filip Nebřenský: vocals, Western 
concert flutes, oboes, chalumeau, saxophones, 
clarinets, bass guitar, tuba; and Jaroslav Noga: 
drums, percussion, vocals. In its smaller version it 
consists of Marek Doubrava and Viktor Ekrt.

Their songs are for the most part musical 
embellishments of both canonic Czech poets 
(Jaroslav Seifert, Josef Kainar, Jan Neruda, Fráňa 
Šrámek, Antonín Sova, Jiří Wolker, Jiří Orten, 
František Gellner, Ivan Blatný, Jan Zábrana, František 
Hrubín), and modern Czech poets (Vít Kremlička, 
Pavel Šrut), and also of translations of French poetry 
(Rimbaud, Apollinaire) into Czech. Other texts are by 
the group’s lyric writer Petr Kotouš or members of 
the band and their friends.

They have been performing since 1994. In addition 
to the usual club playing, they do educational 
concerts for middle schools, where they try to bring 
poetry to students in an original, different way. The 
most famous member of the group is probably 
Marek Doubrava, who used to be the guitarist in the 
group Tata Bojs. Marek Doubrava has also composed 
music for puppet stagings of the comic book Velké 
putování Vlase a Brady by František Skála (2007), 
to a theatrical version of The Man Without a Past 
by Aki Kaurismäki, and several animated films by 
Kristina Dufková. 
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Tanja 
P. Hohler 
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Narodila se ve slovinském městě Celje roku 
1967, žije ve Slovinských Konjicích. Vystudovala fa-
kultu sociální péče a pracuje jako sociální pracovni-
ce. Literární tvorbou se začala soustavněji zabývat až 
v dospělosti; v roce 2005 získala za svou poezii oce-
nění na festivalu mladé literatury Urška. 

V roce 2006 vydala svou prvotinu V ostrem kotu 
(V ostrém úhlu), další dvě sbírky Variacije poslavl-
janja (Variace loučení) a Vitice (Úponky) jsou zatím 
v rukopisech. 

Své básně publikuje v časopisech Vsesledje, Mentor, 
Apokalipsa, Poetikon, Lirikon, Pogledi. Česky, polsky 
a srbsky vyšly také v mezinárodním literárním čtvrt-
letníku Pobocza (Krajnice).

Tanja P. Hohler (b. 1967, Celje, Slovenia) lives in 
Slovenske Konjice. She graduated from the Faculty 
of Social Care and is employed as a social worker. 
She started writing consistently later on in her life, 
and in 2005 her poetry was awarded at the Urška 
festival of young Slovene authors. 

In 2006 Tanja P. Hohler published her debut V ostrém 
úhlu (Acute Angle); the next two collections Variacije 
poslavljanja (The Variations of Farewell) and Vitice 
(Tendrils) are still in manuscripts. 

Hohler’s poems have been printed in magazines 
such as Vsesledje, Mentor, Apokalipsa, Poetikon, 
Lirikon, and Pogledi. She has also appeared in Czech, 
Polish, and Serbian translations in the international 
literary quarterly Pobocza.
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Vitice spomina 

X.
V težkem temno modrem plašču
stojiš sredi odmaknjene zime
Spominjam se samo odhodov.

Skoraj obredno sosledje nasmehov in
zamolčanih svaril morda se ne vrnem.
Prva leta solze, potem nič več.
Gledam te in gledam in ne vem,
si bolj krhka ti ali spomin.

XII.
Leto za letom so iz odjugavih noči, 
iz zadnjih vitic zime pognale narcise
Še dolgo potem, ko zidov ni bilo več.

Bolj drobne kot na drugih vrtovih,
zraščenih z visokimi, svetlimi pročelji
Morala so se povezniti desetletja,
da sem se lahko ozrla skoznja – 
šopkasti cvetovi so najbolj dehteli.
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Úponky vzpomínek 

X.
V těžkém tmavomodrém kabátě
stojíš uprostřed vzdálené zimy
Vzpomínám si jen na odchody.

Téměř vzápětí obřadné úsměvy a
zamlčená varování možná se nevrátím.
První léta slzy, pak už nic.
Dívám se na tebe a dívám a nevím,
zda jsi křehčí ty nebo vzpomínka.

XII.
Rok za rokem z nocí za oblevy,
z posledních úponků zimy vyhnaly narcisy
Ještě dlouho poté, co už tam žádné zdi nebyly.

Drobnější než na jiných zahradách,
srostlých s vysokými světlými průčelími
Musela se obrátit desetiletí,
abych se skrze ně mohla ohlédnout – 
květy v trsech voněly nejvíc.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Tendrils of Memories 

X.
In a heavy navy blue coat
you are standing in the middle of a distant 
 winter.
I remember only the departures.

Almost right away ceremonial smiles and
concealed warnings I might not come back.
First years tears, then nothing.
I look at you, I look and I don’t know
which one is more fragile, you or the memory.

XII.
Year after year from thawing nights,
from the last tendrils of winter, the daffodils 
 sprouted
Long after the walls weren’t there anymore.

They were tinier than in other gardens,
grown together with high bright façades
She had to turn back decades
to look back through them –
bouquets smelled the best.

Translated by Lenka Dědková
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Stanka 
Hrastelj 

Foto: Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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Stanka Hrastelj (1975) se narodila ve městě 
Brežice na jihovýchodě Slovinska, ukončila tamní 
gymnázium a poté studovala teologii na lublaňské 
univerzitě. Svoji poezii už během studií publikovala 
časopisecky, v řadě antologií, prezentovala v rozhla-
se a na různých (i mezinárodních) literárních fes-
tivalech. Už v roce 2001 byla na festivalu mladých 
literátů Urška vyhlášena za nejlepší mladou básníř-
ku. V roce 2005 debutovala sbírkou Nizki toni (Nízké 
tóny, nakladatelství Goga) a vzápětí za ni obdrže-
la Cenu Slovinského knižního veletrhu za nejlepší  
prvotinu. O dva roky později se stala Rytířkou poezie 
v rámci festivalu Dny knihy. 

V roce 2009 vydala svoji druhou básnickou sbírku 
Gospod, nekaj imamo za vas, (Pane, něco pro vás 
máme, Studentská založba). V roce 2012 vyšel její 
první román Igranje (Hraní, Mladinska knjiga, Lublaň 
2012), který se stal ihned po vydání bestsellerem 
a získal cenu nakladatelů Modra ptica. Hrdinkou ro-
mánu je žena, která se postupně propadá do hlubin 
schizofrenie. Česky vyšla kniha v roce 2015 pod ná-
zvem Čínská zeď v překladu Lenky Kuhar Daňhelové 
(vydalo nakladatelství Barrister & Principal). Mimo 
to je zastoupena v antologii slovinské poezie Pade-
sáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim 
(Psí víno, Praha 2013, editoři a překladatelé Lenka 
Daňhelová a Peter Kuhar). 

Kromě psaní vede kulturní umělecké sdružení KUD 
Liber, které se snaží probudit literární scénu v Kršku. 
Vyučuje tvůrčí psaní v literárních dílnách a moderuje 
literární večery. Se svým manželem Borutem založila 
a provozuje v Kršku keramickou dílnu Bernhard Ma-
nufaktura, která je pojmenována podle spisovatele 
Thomase Bernharda a je otevřená nejen zájemcům 
z řad široké veřejnosti, ale také dětem či postiženým 
(http://bernhard.si/).
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Stanka Hrastelj (b. 1975, Brežice, in south-east 
Slovenia) studied theology in Ljubljana. During 
her studies, she published poetry in numerous 
magazines, anthologies and on radio, and also 
participated in national and international literary 
festivals. In 2001 she was named The Best Young 
Poet at the Urška festival of young Slovene authors. 
She published her first poetry collection Nizki toni 
(Low Tones) in 2005 for which she received The Best 
Literary Debut at the Slovene Book Fair. She was 
named The Poetry Knight at the Book Days festival 
in 2007.

In 2009 she published her second book of poetry 
Gospod, nekaj imamo za vas (We Have Something 
for You, Sir). Her debut novel Igranje (Play) won 
the Blue Bird Award for Best Unpublished Work 
of Literature and became a bestseller. The main 
protagonist gradually succumbs to schizophrenia. 
The Czech translation by Lenka Kuhar Daňhelová 
was published in 2015 as Čínská zeď (Wall of China). 

Hrastelj also leads the cultural-artistic association 
KUD Liber whose aim is to awaken the literary 
scene in Krško where she lives. She teaches creative 
writing in workshops and hosts literary readings. 
With her husband Borut she founded and runs the 
pottery atelier Bernhard Manufaktura (named after 
the writer Thomas Bernhard), open to the public, 
children, and the handicapped (http://bernhard.si/).
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Kruh in sol

Marinka, moraš k nekomu, je rekel Erik, ni 
me hotel poslušati, kratko in ostro je odkima-
val, ko sem mu govorila, da je zdaj vse v redu, 
da sem dala odpoved na Dolceviti, da mi delo 
pač ni ustrezalo, ampak da bo zdaj vse dob-
ro, samo določene stvari moram opraviti, ni 
poslušal, rekel je pa kaj je tole s kruhom in 
soljo?! Z Erikom se nikdar nisva prepirala, na-
jinih nestrinjanj ni nikdar spremljal zvišan ton, 
ampak zdaj sem se pred njim počutila majhno, 
počutila sem se kot otrok, kaj otrok, kot mulc, 
šmrkavec, ki je namenoma nekaj ušpičil, nekaj 
hudobnega ali kaj, za kar bi res moral vedeti, 
da ne sme, zdelo se mi je, da je Erik besen, da 
rohni nad mano, da ima obrvi temne, goste in 
razmršene, žile na sencih in vratu napete, da 
krili z rokami, pa mogoče ni rohnel in ni krilil 
z rokami, mogoče je samo malo povzdignil glas 
in gestikuliral, a bil je jezen in jaz ga takega ne 
poznam, no, kaj, kaj je s tem kruhom in soljo, 
tak glas in način, ki naj bi iz mene nujno iztisnil 
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ki 
naj bi me pomanjšal v drobno mušjo sračko, ki 
se jo lahko spregleda ali pohodi, Erik, a me ti 
nočeš slišati, to je za Ireno! Tudi sama sem po-
stala glasna, ampak iz obupa, nisem se marala 
take, ko je Erik prišel iz službe, je bilo vse lepo 
in prav, po kosilu sva igrala človek, ne jezi se, 
na listek sem mu napisala pojdiva se igrat na 
tla in hrbta obrniva k oknu, Erik je rekel zakaj, 
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in sem mu napisala ti bom potem vse razložila, 
nasmehnil se je, nasmehnil se je tako, kot da 
mu je vse jasno, in to me je pomirilo, proti ve-
čeru sem predlagala, da greva k Poličem, bil je 
za, iz shrambe je prinesel penino, jaz sem ta čas 
pripravila kos kruha in malo soli, zavila sem ju 
v prtiček, obrnjena sem bila k oknu, da so me 
videli, ampak nisem pozirala, zdi se mi, da sem 
to storila decentno, in še vedno sem se pretvar-
jala, da ne vem za njih, ko sva se pripeljala do 
Poličev, sem rekla Eriku, da mi ni do obiska, da 
pojdiva raje samo na sprehod, samo naj me po-
čaka, da nesem kruh in sol k vhodu, Erik me je 
čudno gledal in vprašal, čemu mi bo to in zakaj 
neki naj ne bi šla na obisk, če sva tako name-
njena in če sva že na dvorišču, rekla sem res 
mi ni do obiska, rada bi si le pretegnila noge, 
ampak najprej moram tole nesti k vratom, Erik 
je rekel o ne, ne, najprej mi povej, kaj se do-
gaja. Povedala sem, telefon sem pustila doma, 
da naju niso mogli slišati, povedala sem za te-
leskop v sosednji stavbi in za mikrofon v mojem 
telefončku, vendar vseh podrobnosti Eriku ni-
sem zmogla povedati, nočem, da ga skrbi, rekla 
sem, da vem, kako lahko vse rešim, in da je tole 
začetek, kruh in sol nesem Ireni, da bo vede-
la, da je dobrodošla, da je sprejeta, ljubljena, 
toliko krivic sem ji naredila, toliko tega moram 
popraviti, rekla sem Erik, to je star slovanski 
običaj, on je rekel ampak ne, da ljudem skrivaj 
pred vrata podtikaš kruh! 
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Jezen je bil, razočarala sem ga, kar počnem, 
ne razume, rad bi, da grem k nekomu, mu re-
čem, da imam težave, da se je nakopičilo pre-
več stresa, ta bi mi napisal recept, jaz bi zobala 
tablete, stvari bi se nekam odkotalile, škode 
pa ne bi nihče popravil. Vem, da mi Erik hoče 
dobro, vendar me ne razume, jasno mi je, da je 
ljudem težko razumeti, danes živimo drugače, 
narobe, vendar je treba najti krivice, ki smo jih 
povzročili, se opravičiti, se odkupiti, ponovno 
zgraditi porušeno, zaceliti rane, treba je. Erik, 
opazujejo me, prisluškujejo mi, stalno sem pod 
lupo, če ne bom česa naredila, bo hudo, potem 
bo res hudo. Marinka, kaj vendar govoriš, kdo 
te opazuje?!
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Chléb a sůl

Márinko, musíš k někomu zajít, řekl Erik, 
nechtěl mě poslouchat, krátce a stroze přiky-
voval, když jsem mu říkala, že teď je všechno 
v pořádku, že jsem dala výpověď v Dolcevitě, 
že mi ta práce nevyhovovala, ale teď už bude 
všechno v pořádku, jen musím udělat jisté věci, 
neposlouchal, místo toho řekl a co je s tím chle-
bem a solí?! S Erikem jsme se nikdy nehádali, 
naše neshody nikdy nedoprovázel zvýšený hlas, 
ale teď jsem se před ním cítila maličká, cítila 
jsem se jako dítě, jako dítě, jako nějaký smrad, 
usmrkanec, který něco provedl, něco špatné-
ho nebo něco, o čem věděl, že to určitě nesmí 
udělat, zdálo se mi, že Erik zuří, že na mě křičí, 
že má tmavé, husté a rozcuchané obočí, žíly na 
spáncích a na krku napjaté, že máchá rukama, 
možná že nekřičel a nemáchal rukama, mož-
ná jen trochu zvýšil hlas, gestikuloval a zlobil 
se, takového Erika já neznám, no, tak co, co je 
s tím chlebem a solí, takový hlas a způsob, kte-
rým by ze mě vymáčkl mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa, kterým by mě proměnil 
na malý mušinec, který člověk může přehléd-
nout nebo zašlápnout, Eriku, proč mě nechceš 
poslouchat, to je pro Irenu! Sama jsem začala 
mluvit hlasitě, ale ze zoufalství, takovou jsem 
sama sebe nesnášela, když přišel Erik z práce, 
bylo všechno hezké a v pořádku, po jídle jsme 
hráli člověče, nezlob se, na lístek jsem mu na-
psala, pojďme si hrát na zem, zády k oknu, Erik 
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řekl proč a já mu napsala potom ti všechno vy-
světlím, usmál se, usmál se tak, jako by mu bylo 
všechno jasné, a to mě uklidnilo, večer jsem 
navrhla, abychom šli k Poličům, byl pro, přinesl 
ze spíže šumivé víno, já jsem mezitím připravila 
kus chleba a trochu soli, zabalila to do ubrous-
ku, byla jsem přitom obrácená k oknu, aby mě 
viděli, ale nepředváděla jsem se, zdá se mi, že 
jsem to dělala nenápadně, a stále ještě jsem se 
tvářila, že o nich nevím, když jsme přijeli k Poli-
čům, řekla jsem Erikovi, že se mi nechce na ná-
vštěvu, abychom šli raději na procházku, jen ať 
na mě počká, jen odnesu chléb a sůl ke vchodu, 
Erik se na mě divně díval a ptal se, k čemu mi 
to bude a proč najednou nechci jít na návště-
vu, když jsme se tak domluvili a už jsme před 
domem, řekla jsem opravdu nemám náladu na 
návštěvu, chtěla bych si jen trochu protáhnout 
nohy, ale nejdřív musím tohle odnést ke dve-
řím, Erik řekl ale ne, nejdřív mi řekni, co se děje. 
Řekla jsem mu to, telefon jsem nechala doma, 
aby nás nemohli slyšet, řekla jsem mu o tele-
skopu v sousedním domě a o mikrofonu v mém 
telefonu, ale všechny podrobnosti jsem Erikovi 
říct nemohla, nechtěla jsem, aby si dělal sta-
rosti, řekla jsem, že vím, jak to všechno vyřešit 
a že tohle je jen začátek, chléb a sůl nesu Ireně, 
aby věděla, že je u nás vítána, že je přijímána 
a milována, tolikrát jsem jí ukřivdila, tolik toho 
musím napravit, řekla jsem Eriku, to je starý 
slovanský zvyk, on řekl ale ne to, že lidem po-
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tají strkáš před dveře chleba! Zlobil se, zklama-
la jsem ho, co mám dělat, nerozumí, chtěl by, 
abych k někomu zašla, řekla mu, že mám potí-
že, že se nasbíralo příliš mnoho stresu, on by mi 
napsal recept, já bych zobala tabletky, všechno 
by se někam odkutálelo, ale škody by nikdo ne-
napravil. Vím, že Erik pro mě chce jen to dobré, 
jenže mi nerozumí, je mi jasné, že je těžké ro-
zumět lidem, dnes žijeme jinak, špatně, ale je 
třeba najít křivdy, které jsme způsobili, omluvit 
se, vykoupit, znovu vybudovat to, co bylo zniče-
no, zacelit rány, to je třeba udělat. Eriku, sledují 
mě, odposlouchávají mě, pořád jsem pod drob-
nohledem, jestli něco neudělám, bude to zlé, 
bude to opravdu zlé. Ale co to říkáš, Márinko, 
kdo tě sleduje?!

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Bread and Salt

Marinka, you have to go see someone, said 
Erik, he didn’t want to listen to me, he was 
just nodding, curtly and severely, when I told 
him that now everything was ok, I quit my job 
in Dolcevita, and that I didn’t like the job, but 
everything would be ok now, I just have to do 
certain things, he wasn’t listening, instead he 
just said, what’s with the bread and salt?!

I never fought with Erik, we never raised 
our voices in disagreements, but now I felt 
very small in front of him, I felt like a child, 
like a child, like a crybaby, a brat that did 
something, something wrong or something 
that they knew for sure was not allowed, and 
it seemed to me that Erik was furious, that he 
was shouting at me, that he has dark, thick and 
ruffled eyebrows, veins on his temples and 
neck pulsating, his hands swinging, and maybe 
he wasn’t shouting and swinging his hands, 
maybe he was just raising his voice a bit, angry 
and making gestures, but that wasn‘t the Erik 
I knew, so what, what’s up with the bread and 
salt, the voice and the way that would squeeze 
mea culpa out of me, mea culpa, mea maxima 
culpa, would turn me into a little flyspeck that 
you can easily miss or step on, Erik, why don’t 
you listen to me, this is about Irena! 

I started speaking aloud, but out of despair, 
I hated myself for doing it, when Erik came 
home from work everything was nice and ok, 
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we played Ludo and I wrote a note on a piece 
of paper – let’s play it on the floor with our 
backs turned to the window and Erik asked 
why and I wrote that I would explain later, he 
smiled, smiled like he understood everything; 
in the evening I suggested visiting the Poličs, he 
agreed and brought a bottle of sparkling wine 
from the cabinet, I prepared a slice of bread 
and salt in the meanwhile, put it into a napkin, 
I was turned to the window all the time, for 
them to see me, but I wasn’t showing off, 
I think I was doing it inconspicuously and I was 
still pretending that I didn’t know about them, 
when we arrived at the Poličs’ place, I told Erik 
that I didn’t want to go for a visit and that we 
should go for a walk instead, that he should 
just wait for me, I’d take the bread and salt to 
the door; Erik gave me a weird look and asked 
what was it for and why I didn’t want to go for 
a visit all of a sudden when we had agreed on 
it and now we were in front of the house, and 
I said that I wasn’t in the mood for a visit, I just 
wanted to stretch my legs, but I had to take 
this to the door first, but Erik said no, tell me 
what’s going on first.

I told him, I left my phone at home so they 
couldn’t hear us, I told him about the telescope 
in the neighbouring house and about the 
microphone in my phone, but I couldn’t tell 
Erik all the details, I didn’t want him to worry, 
I told him I knew how to deal with everything 
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and that this was just the beginning, the 
bread and salt was for Irena to know that she 
is welcome at our place and that we love her 
and care about her, I had wronged her so many 
times, I had to make so many things right, I told 
Erik that it was an old Slavic tradition, but he 
said no, I mean… secretly leaving bread at 
people’s doorsteps!

He was angry, I disappointed him, what 
should I do, he didn’t understand, he wanted 
me to see someone and tell them I had 
troubles, that there was too much stress and 
they would give me a prescription and I would 
gobble pills and everything would just roll away, 
but the damage could not be fixed.

I know that Erik always wanted the best for 
me, but he doesn’t understand me, I’m sure 
that it is difficult to understand people, our 
ways of life are different today, wrong, but it 
is necessary to find our wrongs, apologize, 
redeem, rebuild what was destroyed, heal the 
wounds, that’s what must be done. They are 
watching me, Erik, watching and listening, I’m 
always under scrutiny, if I don’t do anything, it 
will be bad, really bad. But what are you talking 
about, Marinka, who is it that’s watching you?!

Translated by Iva Paráková
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Petr 
Hruška 

Foto: Matěj Stránský
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Petr Hruška (nar. 1964, Ostrava) je český básník, 
scenárista, literární historik a vědec. Vystudoval VŠB 
v Ostravě, Filozofickou fakultu OU v Ostravě a FF MU. 
Pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Brně; 
jeho badatelskou oblastí je česká poezie po roce 
1945. Podílel se na zpracování čtyřsvazkových Dějin 
české literatury 1945–1989, druhého dílu Slovníku 
českých spisovatelů od roku 1945 a Slovníku českých 
literárních časopisů, periodických literárních sborní-
ků a almanachů 1945–2000. Učil českou literaturu 
na Masarykově univerzitě v Brně a na Ostravské uni-
verzitě. 

Je členem redakční rady časopisu Host a redaktorem 
časopisu Obrácená strana měsíce; v letech 1995–
1998 se podílel na vydávání časopisu Landek (s Ja-
nem Balabánem a dalšími). Spoluorganizuje literární 
pořady, festivaly a výstavy v Ostravě. Jeho partnerka 
Yvetta Ellerová je zpěvačka a skladatelka (ostravská 
hudební seskupení Norská trojka, Complotto). Jeho 
dvojčetem je literární kritik a teoretik Pavel Hruška. 

Jeho poezie vychází časopisecky i knižně v mnoha 
zemích. V roce 2013 získal za sbírku Darmata Státní 
cenu za literaturu.
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Petr Hruška (b. 1964, Ostrava) is a Czech poet, 
scriptwriter, literary historian, and academic. He has 
degrees from Ostrava Technical University, Ostrava 
University, and Masaryk University in Brno. He 
works for the Czech Literature Institute of the Czech 
Academy of Sciences in Brno; his research area 
is Czech poetry after 1945. He contributed to the 
four-volume History of Czech Literature 1945–1989, 
volume 2 of the Encyclopaedia of Czech Writers 
1945–, and the Encyclopaedia of Czech Literary 
Magazines, Literary Periodicals and Almanacs 
1945–2000. He taught Czech literature at Masaryk 
University in Brno and Ostrava University.

He is on the editorial board of the literary magazine 
Host and is editor of the magazine Obrácená strana 
měsíce (Dark Side of the Moon); during the years 
1995–1998 he took part in publishing the magazine 
Landek (with Jan Balabán and others). 

He is a co-organiser of literary events, festivals and 
exhibitions in Ostrava, His partner Yvetta Ellerová is 
a singer and composer (the Ostrava groups Norská 
trojka, Complotto). His twin brother Pavel Hruška is 
a literary critic and theoretician.

His poetry has been published in magazines and 
books in many countries. In 2013 he received the 
State Prize for Literature for his collection Darmata.
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Sloup

Železobeton je železobeton.
Bledý sloup míří tvrdě
vzhůru,
prorazit nízkost.
Dole u paty divoce kvetoucí
podrosty graffiti,
fleky chcanek,
nervozita listí.
Ale sloup se zdvihá výš,
mizí z dohledu,
v kalných cárech mlhy.
Železobetonový kmen
odpovídající našemu věku
neobejme pět chlapů.
Něco tam nahoře je.
Musí být,
když tady stojí
takový sloup.
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Pillar

Reinforced concrete is reinforced concrete.
A pale pillar heading harshly
up,
to break the lowness.
Down at the heel, wildly flowering
undergrowths of graffiti,
piss-stained,
nervous leaves.
But the pillar rises higher,
disappearing from sight,
in cloudy shreds of mist.
Reinforced concrete trunk
corresponding with our age,
five guys cannot encircle it.
There‘s something up there.
There has got to be,
with such a pillar
standing here.

Translated by Gabriela Podhajská
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Štěkot

Matka se dívá,
jak syn zase napodobuje retrívra.
On má sedmadvacet,
ona pětačtyřicet,
oba na světě až po uši.
Zkusili ledacos,
většinou přes inzeráty a přes doktory.
Oba patrně věřící.
Oba pravidelně v tom nonstopu,
skuteční jako hák
krásy.
Syn zapřený o stůl,
matka nehybně naslouchající,
kam až tu doléhá
štěkot retrívra.
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Bark

The mother is watching
her son imitating a retriever again.
He’s twenty-seven,
she’s forty-five,
both in the world up to their ears.
They’ve tried everything,
mostly adverts and doctors.
Both evidently religious
both regulars in this all-night bar.
They’re real, like the hook
of beauty.
The son leans over the table
the mother still, listening
how far it can carry in here
the bark of the retriever.

Translated by Matthew Sweney
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Jaroslav 
Hutka

Foto: Malgorzata Lebda
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Narozen v roce 1947 v Olomouci, český folkový 
hudebník, skladatel, písničkář a básník. 

Studoval na pražské uměleckoprůmyslové škole. Na 
konci šedesátých let začal vystupoval s Vladimírem 
Veitem. Později se svým vlastním hudebním progra-
mem, ve kterém mimo jiné popularizoval moravské 
lidové písničky. Získal si velké množství příznivců, ně-
kolikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Byl za-
kladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Stal 
se signatářem Charty 77. 

Kvůli soustavné policejní šikaně (akce Asanace) 
opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci 
v Nizozemsku. Po pádu komunismu se 26. listopadu 
1989 vrátil a stejného dne již zpíval na manifestaci 
Občanského fóra na Letenské pláni. Postupem času 
se z něho stal kritik české postkomunistické demo-
kracie. 

Dnes si vydává svou tvorbu sám. Vypaluje si CD na 
svém domácím počítači, sám si kreslí a tiskne obaly 
a sám je prodává nebo rozdává na svých koncertech. 
Svou edici pojmenoval Samopal a dal si za úkol vydat 
veškerou svou tvorbu na CD. Vystupoval v malých 
sálech a klubech společně s kytaristou Radimem 
Hladíkem. Pravidelně publikuje své fejetony. 

V nakladatelství Galén vyšlo postupně ve čtyřech 
svazcích souborné dílo Jaroslava Hutky, v roce 2016 
pak básnická sbírka Agonda. 

Je členem čestného předsednictva občanského sdru-
žení Společnost pro trvale udržitelný život a Čestné 
rady sdružení Děti Země. 

Podílel se na tvorbě cyklů ČT Příběhy železné opony 
a V zajetí železné opony.
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Jaroslav Hutka (b. 1947, Olomouc) is a Czech folk 
singer, composer, songwriter, and poet. He studied 
at the Industrial Arts school in Prague. He began 
to perform at the end of the 1960s with Vladimír 
Veit. Later he began performing his own repertoire, 
including popularising Moravian folk songs. He began 
to attract a large following and was named Czech 
Folksinger of the Year several times. He was the 
founder of the folk group Šafrán and a signatory of 
Charter 77. 

Due to systematic police harassment (code 
name: Asanace – “Rehabilitation”) he emigrated 
from Czechoslovakia in 1978 to The Netherlands. 
After the fall of communism, he returned to 
Czechoslovakia on 26 November 1989 and that 
same day sang at the Citizen’s Forum rally in Prague. 
In time he became a critic of the Czech post-
communist democracy.

Today he controls all aspects of his work. He burns 
his CDs on a home PC, he draws and prints the 
covers himself and sells or distributes them himself 
at his concerts. He performs in intimate halls and 
clubs together with the guitarist Radim Hladík. He 
regularly publishes his own prose pieces.

A four-volume edition of his complete works was 
published by the Galén publishing house, and in 
2016 a collection of poetry entitled Agonda.

He is a member of the honorary board of the 
citizen’s co-operative Society for Permanent 
Sustainable Life and a member of the honorary 
board of the non-profit Children of the Earth.

He took part in the creation of the Czech Television 
documentary cycle “Stories of the Iron Curtain” and 
“Captives of the Iron Curtain”.
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Nekonečně se zužující  
šum zapomnění 

Jsou dny, kdy bolí hlava tak strašně
že člověka osvobodí ze všech zábavných 
 breuglovských obrázků všelidí
v pohybu dryáčnických housliček plných barev 
 a podupávaní
s pozdviženou sukní nad mihajícími se 
 ženskými koleny
sroluje krajinu s řekami, potoky a loukami
do sesutí rozpraskané omítky na děravý chodník
a nevynechá pouze smrt s jejím třeskem 
 poslední tmy
v divně probuzeném vějíři výčitek všeho, co se 
 nestihlo
a když se stihlo, tak je to ještě horší
vějíř o tři hořkosti rozprostřenější daleko přes 
 sebeupalování
nepropustí už ani háček z rybářského vlasce
do definitivně zamčené hladiny prudce proudící 
 řeky
zlomené vodopádem do rozprášení
je konec
horší o velikost lásky
jako prknem o hlavu naraženým kloboukem 
 smutku
a ta strašná díra ve střeše 
zaroste až zakopána do země a zatížena kamenem
z kterého jsou vidět už jen zbytky slov bez kořene
s obsahem roztrhaným jak mraky po větrném 
 nebi
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poraněné vytrácením se pohledu
do tak nenalezitelné drobnosti
která až tam v nedohlednu na stále ostřejší 
 špičce jehly
potkává anděly, jejichž zástupy nekončí
v nekonečně se zužujícím šumu zapomnění

The Endlessly Narrowing  
Bustle of Oblivion

Some days the headache gets so bad
one is freed of all those amusing Brueghelian 
 images of everypeople
in motion by the brazen violins full of colours 
 and stamping
with the skirts slightly lifted above the 
 flickering female knees
rolling the landscape with the rivers, streams 
 and meadows
into the collapse of cracked plaster onto the 
 pavement with holes
not leaving out only death with its bang of the 
 last darkness
in the oddly awake fan of remorse for 
 everything that was missed 
and when it was not missed, it made things 
 only worse
the fan spread three degrees of bitterness 
 more, far over self-immolation
will not let even a hook on fishing line
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penetrate the definitively locked-up surface of 
 the wildly flowing river
broken by the waterfall into dispersion
it is the end
made worse by the magnitude of love
with a mourning hat jammed on the head as if 
 hit by a plank
and the terrible hole in the roof
will become overgrown only when buried in 
 the ground and weighed down by a stone
from which can be seen only the residua of 
 words without roots 
with their contents ripped apart as clouds on 
 a windy sky
hurt by the look disappearing
into triviality so impossible to find
that far away, on the increasingly sharpened 
 tip of a needle,
meets angels whose hordes are unending 
in the endlessly narrowing bustle of oblivion

Translated by Robert Hýsek
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Jakub 
Chrobák 
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Narodil se roku 1974 ve Vsetíně. Vystudoval 
bohemistiku na Filosofické fakultě Ostravské uni-
verzity, kde také obhájil doktorát a v současné době 
zde vyučuje tvůrčí psaní, žurnalistiku a vede literární 
seminář. Zabývá se studiem Bohumila Hrabala, spe-
cializuje se na jeho rané texty, zejména na básnickou 
tvorbu. 

Poezii publikuje od poloviny devadesátých let. Věnu-
je se i recenzní činnosti. Publikoval v časopisech Tvar, 
Literární noviny, Host, Aluze. 

Patří k zakládajícím členům časopisu Texty, jehož je 
redaktorem. Žije v Ostravě a ve Vsetíně. Vydal sbírky 
Až dopiju, tak zaplatím (2003), Adresy (2010) a Jak 
prázdné kolo, po ráfku (2014).

Jakub Chrobák (b. 1974, Vsetín) graduated in 
Czech language and literature at the Faculty of 
Arts, University of Ostrava where he received a PhD 
degree for his thesis on Bohumil Hrabal’s early 
writings from the 1940–50s, especially the poetry.

He has been publishing poetry and book reviews 
since the mid-1990s. He has published in Czech 
magazines such as Tvar, Literární noviny, Host, Aluze.

Chrobák is a founding member and editor of the 
literary magazine Texty. He lives in Ostrava and 
Vsetín. He has published poetry collections Až 
dopiju, tak zaplatím (I’ll Drink Up, Then I’ll Pay, 2003), 
Adresy (Addresses, 2010), and Jak prázdné kolo, po 
ráfku (Like a Flat Tyre, Riding the Rim, 2014).
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Sv. František

Vstal jsem a viděl,
že ráno je dobré.
Zas pičování ptačí
na život stačí.

St Francis

I got off my bed and saw
The morning was not bad at all.
All in all, life was good
With birds cursing in the neighbourhood

Translated by Robert Hýsek
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Co dělat

Něha osahaných penálů,
vyrytých obrazců. 
U Bečvy bordel,
kačeny a racci. 
Inter faeces et urinam,
mezi výkaly a močí,
nascimur,
se rodíme,
svatý Augustine,
je pravda prvních pár minut. 
Pak teprve – život…

What to Do

Tenderness of groped pencil cases,
carved shapes.
Mess at the Bečva river,
ducks and gulls.
Inter faeces et urinam,
between the faeces and urine,
nascimur,
we are born,
Saint Augustine,
it is true the first couple of minutes.
Only then – life...

Translated by Adéla Zámečníková 
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Jak prázdné kolo, po ráfku

Jak prázdné kolo, po ráfku.
Pro smích těm z velkých domů,
co za účelem nových domů
pletou ti ohlávku.
 
A chlad
do zad.
Jak z nebe
urval se kus měsíce.
 
Na cestě myš –
vidíš sebe:
prázdné kolo, po ráfku. 
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Like a Flat Tyre, Riding the Rim

Like a flat tyre, riding the rim.
For a joke at those from big houses
who for the purpose of new houses
prepare you a yoke.

Cold as a stone
on your backbone.
As if from the sky
a piece of the moon had been torn.

On the path a mouse –
you see yourself:
flat tyre, riding the rim.

Translated by Adéla Zámečníková 
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Genowefa  
Jakubowska 
-Fijałkowska 

Foto: Małgorzata Lebda
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Básnířka Genowefa Jakubowska-Fijałkowska 
se narodila v roce 1946 v polském Mikołowě, kde 
dodnes žije. 

Debutovala v roce 1972. Publikovala mimo jiné v ča-
sopisech Odra, Opcje, Fraza, Arkusz, Topos, Kwartalnik 
Artystyczny, Zeszyty Literackie. 

Nositelka cen mnoha polských básnických soutěží, 
její básně jsou překládány a vydávány. Vydala sbírky 
básní: Dożywocie (Doživotí, 1994), Pan Bóg wyjechał 
na Florydę (Pán Bůh odjel na Floridu, 1997), Pochy-
lenie (Nachýlení, 2002), Czuły nóż (Něžný nůž, 2006), 
Ostateczny smak truskawek (Konečná chuť jahod, 
2009), Performance (2011). V roce 2010 vyšel výbor 
jejích básní z let 1994–2009 pod titulem I wtedy mi-
nie twoja gorączka – wybór wierszy z lat 1994–2009 
(A tehdy pomine tvá horečka – výbor básní z let 
1994–2009). Zatím její poslední sbírkou je polsko-
-anglická dvojjazyčná sbírka Ze mnie robaka i z roba-
ka wiersze/Of me a worm and of the worm verses (Ze 
mě červa a z červa básně, 2012). 

V roce 2011 vydalo nakladatelství Protimluv výbor 
její poezie pod názvem Něžný nůž (v překladu Lenky 
Daňhelové).
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Genowefa Jakubowska-Fijałkowska (b. 1946, 
Mikołowo, where she still lives) is a poet who 
had her publishing debut in 1972; since then she 
has published, among others, in leading Polish 
magazines such as Odra, Fraza, Arkusz, Topos, 
Kwartalnik Artystyczny, and Zeszyty Literackie.

She is the laureate of a number of Polish awards 
in poetry; her poems have been translated and 
published abroad. She has published the poetry 
collections: Dożywocie (Life Sentence, 1994), Pan 
Bóg wyjechał na Florydę (Lord God Went to Florida, 
1997), Pochylenie (Tilting, 2002), Czuły nóż (Tender 
Knife, 2006), Ostateczny smak truskawek (The 
Ultimate Taste of Strawberries, 2009), Performance 
(2011). The year 2010 saw the selection of her work 
from the years 1994–2009 entitled I wtedy minie 
twoja gorączka – wybór wierszy z lat 1994–2009 
(And Then Your Fever Will Pass). Her last book is 
a bilingual, Polish-English volume Ze mnie robaka 
i z robaka wiersze/Of me a worm and of the worm 
verses (2012).
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Pożegnanie matki  
wynoszenie obecności

składasz nocne koszule piżamy 
 niewykorzystane pampersy
do folii wkładasz aparat tlenowy strzykawki 
 sterylne z powrotem do hospicjum
 
wracasz do mieszkania nie wiesz co zrobić: 
 wynieść śmieci
podlać kwiaty rozmrozić lodówkę wypić soki 
 owocowe otworzyć konserwy
 
przyprawy kuchenne rozsypać nad jeziorem
z wazonów suche róże wrzosy też rozsypać nad 
 wodą
 
zdjąć ze ściany i wyjąć z ramek rodzinne fotografie
 
wypić z barku wszystkie resztki alkoholu 
umyć się mydłami które zostały w łazience
 
zrobić makijaż wykorzystać kosmetyczne 
 waciki pędzelki
na róż policzków na cienie śmierci pod oczami
 
rzęsy i perukę przymierzyć przed lustrem w 
 przedpokoju
sztuczne futro z szafy założyć szalik buty na 
 szpilkach
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potem syn płaczący doczytasz książkę od 
 miejsca z zakładką
otworzysz klatkę z papugą i okno
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Rozloučení s matkou  
vynášení přítomnosti

Skládáš noční košile pyžama nepoužité pleny
do obalů ukládáš kyslíkový přístroj sterilní 
 stříkačky zpátky do hospice

vracíš se do bytu nevíš co počít: vynést odpadky
zalít kytky odmrazit ledničku vypít ovocné 
 šťávy otevřít konzervy

kuchyňské koření rozptýlit nad jezerem
stejně tak suché růže vřes z váz rozprášit nad 
 vodou

sundat ze stěny rodinné fotografie a vytáhnout je 
 z rámečků

vypít všechny zbytky alkoholu v baru
umýt se mýdly co zůstala v koupelně

nalíčit se použít kosmetické tampony štětečky
na růž tváří na stíny smrti pod očima

řasy a paruku vyzkoušet před zrcadlem v předsíni
umělý kožich ze skříně obléct šálu boty na 
 podpatcích

potom plačící syn dočteš knížku od místa se 
 záložkou
otevřeš klec s papouškem a okno

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Parting with mother  
airing her presence

You fold the nightgown pyjamas unused 
 nappies
you put the oxygen tank and sterile syringes 
 back into the case back to hospice

returning to the flat you don’t know where to 
 start – take out the trash
water the flowers defrost the fridge drink the 
 juices open the cans

scatter the cooking spices over the lake
just like the dry roses and the heather in vases 
 sprinkle them over the water

take the family pictures down from the wall 
 and take them out of their frames

drink the remaining alcohol in the bar
wash yourself with soaps left in the bath

put make up on use all the cotton pads and 
 brushes
rouge cheeks the shadows of death beneath 
 your eyes
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try on eyelashes and wig before the mirror in 
 the hall
the fake fur out of the closet put on a scarf and 
 high heels

then your weeping son you finish reading 
 a book from the bookmarked spot
open the parrot’s cage and the window

Translated by Kristýna Adámková
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Jan Kaja 
& Jacek Soliński

Polský malíř, grafi k a fotograf Jan Kaja se narodil 
v roce 1957 v polské Bydhošti , kde dodnes žije. Od 
roku 1979 spolu s Jackem Solińským, narozeným 
v témže roce ve stejném městě, provozují Galerii Au-
torskou, kde pravidelně vystavují díla polských výt-
varníků a organizují literární akce. 

Oba mají na svém kontě nesčetné výstavy svých 
obrazů, linorytů a fotografi í jak v Polsku, tak 
v zahraničí. Vydávají a ilustrují rovněž knihy – od 
básnických sbírek přes fi losofi cké knihy, kriti cké texty 
až po monografi e.
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Jan Kaja (b. 1957, Bydgoszcz, where he sti ll 
lives) is a Polish painter, graphic arti st, and 
photographer. Since 1979 he has been running – 
together with Jacek Soliński, born in the same year 
in the same town – the Galeria Autorska where they 
regularly exhibit works of Polish arti sts and hold 
literary events.

Both have had countless exhibiti ons of their 
painti ngs, linocuts, and photographs in Poland as 
well as abroad. They also publish and illustrate books 
– from poetry collecti ons and books on philosophy 
to specialised monographs and criti cal editi ons.
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Franciszek 
Kamecki 
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Narozen roku 1940 v Cekcýně v Polsku. Kato-
lický kněz. Vystudoval Vyšší duchovní seminář v Pel-
plíně, knězem se stal v roce 1964. Od roku 1982 je 
farářem v Grucznu nedaleko Bydhoště. Jako básník 
debutoval v roce 1960. Od té doby publikoval něko-
lik set básní, povídek, esejí, fejetonů a scénářů. Jeho 
básně jsou překládány do angličtiny, němčiny, srbšti-
ny, slovinštiny a češtiny. Kameckého poezie je zasto-
upena v antologii kněžské poezie Słowa na pustyni 
(Slova v poušti, Oficyna Poetów i Malarzy, Londýn 
1971). 

Vydal sbírky básní: Paraboly Syzyfa (Sysifovy para-
boly, PIW 1974); Sanczo i ocean (Sancho a oceán, 
LSW 1981); Epilogi Jakuba (Jakubovy epilogy, PIW 
1986); Borowiacke językowanie (Borowecké jazyko-
vání, 1989); Ten co umywa nogi (Ten, který umývá 
nohy, výbor všech jeho dosud publikovaných básní, 
2001); Skarga księdza (Nářek kněze, Topos 2002); 
Podsłuchiwanie siebie (Odposlouchávání sebe, Ga-
leria Autorska w Bydgoszczy, 2006); knižně vyšlo 
několik výborů z jeho poezie. V roce 1997 vydalo 
Wydawnictwo Diecezjalne pod názvem Drąbina do 
nieba (Žebřík do nebe) soubor fejetonů psaných od 
roku 1993 pro časopis Pielgrzym. 

V roce 2007 vyšla v nakladatelství H+H v překladu 
Lenky Daňhelové sbírka Nářek kněze, v roce 2009 
vydala Římskokatolická farnost Pecka v překladu 
Jiřího Červenky výbor básní Franciszka Kameckého 
pod názvem V krajině zázraků.
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Franciszek Kamecki (b. 1940, Cekcyn, Poland) is 
a Catholic priest. He graduated from the theological 
seminary in Pelplin and was ordained a priest in 
1964. Since 1982 he has been the parish priest in 
Gruczno. His first poems were published in 1960, and 
since then he has published several hundred poems, 
stories, essays, prose pieces, and scenarios. His 
poems have been translated into English, German, 
Serbian, Slovenian, and Czech. Kamecki’s poetry 
is represented in an anthology of priests’ poetry, 
Słowa na pustyni (Words in the Desert), published in 
London in 1971. 

He has published the collections: Paraboly Syzyfa 
(Sisyphus’s Parabolas, 1974); Sanczo i ocean 
(Sancho and the Ocean, 1981); Epilogi Jakuba 
(Jacob’s Epilogues, 1986); Borowiacke językowanie 
(Borów’s Tongues, 1989); Ten co umywa nogi 
(The One Who Washes Feet, a comprehensive 
selection of all his previous work, 2001); Skarga 
księdza (Priest’s Wailing, 2002); Podsłuchiwanie 
siebie (Eavesdropping the Self, 2006); and several 
selections of his poems have been published. In 
1997 Drąbina do nieba (Ladder to the Sky), a volume 
of feuilletons written since 1993 for the magazine 
Pielgrzym, was published.
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Drzewo zalęknione (II)

Zaraziłeś mnie niezadowoleniem
wątpliwościami oddalasz pozory Panie
i złudzenia
rzeczywistość jest jak klaśnięcie rąk
podziw i echo wracających krajobrazów

I moje drzewo zaplanowałeś precyzyjnie
rośnie pulsuje w krwi pokoleń
obszyte brązową korą wstydu
drganiem skóry zalęknione
świadome innych drzew i liści
przekonane, że dalej jest las i resztki raju
z którego nie ma wyjścia
nie ma przejścia do rozkoszy
jedynie jest daleko złota brama
przez śmierć
i ochroniarze
w fioletowych kominiarkach
niektórzy ponoć widzą na horyzoncie
tańce aniołów

Rozpoznaję Ciebie złudzeniem niejasno
jak św. Paweł w pajęczynie siwej mgły
stoisz przede mną
w niewyobrażalnym płaszczu olbrzyma
jak sytość po zjedzeniu kawałka bułki z masłem
jak szybkość po nocnej szalonej podróży
we wszystkie kierunki świata
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jak światełko w oczach dziewczyny
jak siodełko podczas lekkomyślnego
skoku w nicość

Bez Ciebie moje ręce są niespokojne
a nogi martwe

Polekaný strom (II)

Nakazil jsi mě nespokojeností
pochybnostmi oddaluješ zdání a klamy Pane
skutečnost je jako tlesknutí rukou
údiv a ozvěna vracejících se obrazů krajin

I můj strom jsi naplánoval přesně
roste pulsuje v krvi pokolení
zahalený hnědou kůrou studu
chvěním kůže polekaný
vědomý si jiných stromů a listí
přesvědčený, že dále je les a zbytek ráje
z kterého není východu
není cesty k rozkoši
jenom daleko je zlatá brána
přes smrt 
a strážné
ve fialových kuklách
někteří prý vidí na obzoru
tance andělů

Rozpoznám Tě v přízraku nejasně
jak svatý Pavel v pavučině šedé mlhy
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stojíš přede mnou
v nepředstavitelném plášti obra
jak sytost po snědení kousku housky s máslem
jak rychlost na noční šílené cestě
do všech stran světa
jak světélko v očích dívky
jak sedýlko během lehkomyslného
skoku do nicoty

Bez Tebe jsou mé ruce neklidné
a nohy mrtvé

Přeložila Lenka Daňhelová
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A Scared Tree (II)

You infected me with dissatisfaction
with doubt you delay illusions and lies, Lord
reality is like a clap of hands
the awe and the echo of landscape images 
 returning

And my tree you planned precisely as well
it grows, pulsates in the blood of generations
veiled by the brown bark of shame
scared by the trembling of skin
conscious of other trees and leaves
persuaded that further down the road, there 
 is a forest and the rest of paradise
from which there is no exit
there is no road to pleasure
only far away is the golden gate
through death
and the guards
in purple balaclavas
some say that on the horizon they see
angels dance

I will recognise You in an apparition, faintly
like Saint Paul in a cobweb of grey mist
You stand before me
in an unimaginable giant’s cloak
like the fullness after eating a piece of 
 a buttered bun
like speed on a mad night road
to all the world’s directions
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like a light in a girl’s eyes
like a saddle during a reckless
jump into nothingness

Without You, my hands are restless
and my feet are dead

Translated by Dorota Bachratá
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Rezka 
Kanzian 
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Rakouská Slovinka, divadelní herečka a básníř-
ka. Narodila se v roce 1969 v korutanském Roseggu. 
Absolvovala Slovinské gymnázium v Celovci (Klagen-
furt) a vystudovala etnografii ve Štýrském Hradci 
(Graz), kde se usadila. Již během studií se věnovala 
herectví a v roce 1995 založila spolu s Franzem Blau-
ensteinerem studio werkraum THEATER, kde reali-
zují projekty ve slovinštině a němčině. První básně 
v obou jazycích publikovala v roce 2004 a umístila se 
tak mezi pěti finalisty v soutěži Korutanského svazu 
spisovatelů. Vydala dvě dvojjazyčné sbírky, Cvet na 
gnojišcu / Schattenblüten (Květ na hnoji / Květy ve 
stínu, 2006) a Krivopétnica / Heimsuchung (Vrati-
patka / Hledání domova, 2010). V roce 2007 získala 
Nadační cenu pro literaturu Korutan a v roce 2008 
se umístila na druhém místě v Korutanské soutěži 
lyriky. Kromě divadelních aktivit pořádá Kanzianová 
dílny řeci a pohybu, divadelní kurzy pro děti a mládež 
a vede kurzy zenkido jógy pro seniory a lidi v dlouho-
dobé péči.

Její básně byly přeloženy do češtiny a publikovány 
v antologii Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi 
glasovi govorim (I Speak in Fifty Languages, 2013).
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Rezka Kanzian (b. 1969,Rosegg, Carinthia) is 
an Austrian Slovene theatre actress and poet. She 
graduated from the Slovene High School in Celovec 
(Klagenfurt) and studied ethnography in Graz, where 
she resides to this day. During her studies she also 
devoted time to acting, and in 1995 with Franz 
Blauensteiner she founded the studio workshop 
THEATER, which carries out projects in Slovenian 
and German. Her first poems, in both languages, 
were published in 2004, and she placed among 
the five finalists in the Carinthian Writers’ Union 
competition. She has published two bilingual poetry 
collections, Cvet na gnojišcu / Schattenblüten 
(Bloom on Manure / Shadowblooms, 2006) and 
Krivopétnica / Heimsuchung (The Backfoot Witch / 
Searching for Home, 2010). In 2007, she won the 
Foundation Prize for Carinthian Literature, and in 
2008 she took second place in the Carinthian Lyric 
Poetry competition. In addition to her theatre 
activities, she runs the Kanzian Workshop for speech 
and movement, theatre courses for children and 
youths, and leads zenkido yoga courses for senior 
citizens and people in long-term care. 
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III.

med videnji in odsevi
onstran mure in drave

z dlako poraščena senca
nekdanjih križ besed

še živi

preko vseh meja 
preverljivega 

še veruje

ne razsoja
kaj je prav

kaj ni

ve za zbrani okus 
temno divjega

njen podmenek 
v moji hiši se redi

narobe obrnjena dlan
nikdar ne trguje 

z besedami 

le ugrablja
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krade in ubija

ne zna več
pridelovati kruha

noče, noče več 
pridelovati ničesar

ves svet koplje rudo
ožema izsušeni zlati bob

otroke in odrasle žre

čemu še pepelnični cvet
čemu blago osrčje nebitnega

krivopétnica

dosehdob
brusi slepi nož

svojega volka 
se ne boji

ker že odsihdob 
v gozdu živi
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III.

mezi viděními a odrazy
na druhé straně mury a drávy

chlupy porostlý stín
někdejších slov kříž

ještě žije

přes všechny hranice
prověřitelného

ještě věří

nesoudí
co je správné

co není

ví o vybraném vkusu
temně divokého

její podstrčenec
v mém domě se roztahuje

dlaň obrácená nahoru
nikdy nekupčí

se slovy

jen unáší
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krade a zabíjí

už neumí
pěstovat obilí

nechce, nechce už
pěstovat nic

celý svět dobývá rudu
ždímá vysušený zlatý bob

děti a dospělé požírá

nač ještě popeleční květ
nač jemnost osrdí nepodstatného

vratipatka
dosud
brousí slepý nůž

svého vlka
se nebojí

protože odteď už
v lese žije

Přeložili Lenka Kuhar Daňhelová a Peter Kuhar
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III.

between visions and reflections
on the other side of the mura and drava

a shadow overgrown with body hair
a cross of has-been words

still lives

despite all borders
of the verifiable

still believes

doesn’t judge
what is right

what is not

she knows about the exquisite taste
darkly wild

her changeling
in my home outstretches

palms turned upwards
never traffics

in words

only kidnaps
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steals and kills
no longer knows
how to grow grain

no longer, no longer wanting
to grow anything

the whole world conquers ore
wrings a dried golden bean

gobbles up children and grown-ups

what is the ash flower for, anymore
what is the unimportant tenderness of the 
 endocardium for

the backfoot witch
still
sharpens the blind knife

her wolf
she fears not

because from now on
she lives in the woods
 

Translated by Dorota Bachratá
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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Hana 
Kniežová
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Narodila se v Košicích, vystudovala gymnázium 
a historii na filozofické fakultě Università di Bologna 
v Itálii. Překládá a tlumočí z italštiny, stará se o dvě 
dcery, organizuje záchranu kostela v Bělči na Křivo-
klátsku.

Publikuje na literárních serverech pod pseudony-
mem Hana Konvesz.

Hana Kniežová (b. Košice) graduated in history 
from the Faculty of Arts at the University of Bologna, 
Italy. She translates and interprets from Italian, takes 
care of two daughters, and is trying to save the 
church in Bělč near Křivoklát Castle.

She has published her work on literary servers under 
the pseudonym Hana Konvesz.
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***
co do ročních období je pro změny optimální 
 léto a zima
jarně podzimní neklid zatěžuje sám o sobě
některým závěrům by se prostě měla věnovat 
 pozornost

aklimatizační práce vyžadují především klid
otázka života a smrti je už sama o sobě směšná 
 a může se vztahovat na cokoli
nové vzpomínky mám nejradši. nové 
 v doprovodu starých
co aklimatizace to renesance
dekompozice můžu přičíst neklidným ročním 
obdobím. a původ ostatních lze těžce posuzovat
anebo označkovat jedním slovem
ale příběh by tím ztratil na dramatičnosti

otázka nejkrásnějších ženských jmen se 
 červeně vine slunečnými lázněmi a zůstává při 
 nejlepší snaze otevřena

sedm je nejstarší pravidlo. nelze ho uspokojivě 
 naplnit
velice příhodné s ohledem na další zásadní 
 argument

luna je co do dramatičnosti výjimečná
přítelkyně ze žlutého domu nahlíží ze svých 
 dálek podobně
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a přitom. právě staré lásky opravdově přejí 
 novým. pokud.
pak mají reálné předpoklady pro návaznost 
 děje jako takového
sedmého dne by mělo podle všeho nastat 
 zatmění

v opačném případě je nutno pro ztrátu 
 pozornosti opakovat
tento druh návratu je tichý a zbytečný
předpoklad pro dramatizaci je nulový, 
 v případě že se směr opakuje
možnost recidivy se přímo nabízí a vede 
 k zacyklení
nelze vyloučit opravdu dramatické vyvrcholení
efekt ale málokdy odpovídá. na cokoli

konečně je nutno vzít v úvahu sílu kterou moře 
 dokládá i nejmenší vlnou

tím se celý příběh jistým způsobem sám o sobě 
 uzavře
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***
as for seasons, changes are optimal in the 
 summer and winter
the spring autumn unrest is a burden in itself
some conclusions simply ought to be paid 
 attention to

the main prerequisite for acclimatisation 
 works is calm
the matter of life and death in itself is 
 laughable and may be related to anything
I love new memories best. new ones 
 accompanied by old ones
every acclimatisation is renaissance
my decompositions can be attributed to the 
 restless seasons. and the origin of the others is 
 hard to guess
or brand with one word
but the story would lose its drama

the question of the most beautiful female 
 names winds in scarlet through the sun spa 
 and despite all efforts remains open

seven is the oldest rule. it cannot be 
 satisfactorily fulfilled
very convenient with respect to the next 
 crucial argument



230 231

the moon is exceptional in its drama
the friend from the yellow house peeps 
 similarly from its faraway

and yet. it is the old loves who wish the best to 
 the new ones. if.
then they have real preconditions for the 
 continuity of the plot as such
on the seventh day, eclipse should apparently occur 

in the opposite case, a lack of attention 
 requires repeating 
this kind of return is taciturn and pointless
 the precondition for dramatisation is 
 non-existent, in case the direction repeats
the possibility of relapse suggests itself and 
 leads to a cyclic recurrence
a truly dramatic climax cannot be ruled out
the effect however rarely responds. to anything

finally one must take into account the force of 
 the sea demonstrated even in the smallest of 
 waves

this is how the whole story in itself concludes 

Translated by Robert Hýsek
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Urška 
Kramberger 

Zdroj: Divadlo Kampa
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Urška Kramberger pochází z Dobrny ve Slovin-
sku a studuje farmaceutickou fakultu lublaňské uni-
verzity. V roce 2015 získala za svou poezii ocenění na 
Festivalu mladé literatury Urška. Své básně publiko-
vala v časopise Mentor.

Jako vítězce festivalu jí roku 2016 vyšla v naklada-
telství JSKD pod vedením básnířky a překladatelky 
Barbary Pogačnik prvotina básní, sbírka pod titulem 
Orjaški gobec globusa (Obrovská tlama glóbu).

Urška Kramberger comes from Dobrna, and 
studies at the Faculty of Pharmacy at the University 
of Ljubljana. In 2015 her poetry was awarded at the 
Urška festival of young Slovene authors. Her poems 
were published in Mentor magazine.

As the Urška festival winner, her poetic debut was 
published, under the supervision of poet and 
translator Barbara Pogačnik, in the publishing house 
JSKD in 2016 as Orjaški gobec globusa (The Giant 
Mouth of the Globe).
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Ko te pljune cesta

Začne se pomlad z zadnjim
klicem divjega svetilnika. Zato sem 
včeraj spala s čevlji. No madame,
ti je opletal obraz, kot bi ga nagnil
nad letalsko krilo. Hudo mi je, ko
na križiščih srečujem iztrošene ljudi
z rumeni nohti, ki krčevito grabijo 
blago žepa. In potem zaradi tvojega
smrčanja sredi dneva pišem dolge,
manične eseje, da polkna zardevajo
od zanosa. Veš da dolgi tuši niso
priporočljivi in od zrnja še nihče ni
obogatel. Ampak. Individualizem
pride samo enkrat kot grobar. Drugič
se krohota in polotok raste.
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Když tě vyplivne cesta

Začne jaro s posledním
zavoláním divokého majáku. Proto jsem 
včera spala v botách. No madame,
plandá tvář, jako by se nahnula
nad křídlem letadla. Je mi zle, když
na křižovatkách potkávám vyčerpané lidi
se žlutými nehty, co křečovitě škubou
látku kapsy. A potom kvůli 
tvému chrápání uprostřed dne píšu dlouhé,
manické eseje, až se okenice červenají
nadšením. Víš, že dlouhé sprchování se
nedoporučuje a z obilí ještě nikdo 
nezbohatl. Jenže. Individualismus
přijde jen jednou jako hrobník. Podruhé 
se chechtá a poloostrov roste.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová



235

When the Path Spits You Out

Spring begins with the last
call of the wild lighthouse. That’s why yesterday 
I slept in my shoes. No lady,
loose face, as if it leaned
over the wing of an aircraft. It makes me sick, 
 when
I meet exhausted people at crossroads
with yellow nails, convulsively jerking
their pockets’ fabric. And then, because of 
your snoring in the middle of the day I’m 
 writing long,
manic essays, till the window shutters blush
with enthusiasm. You know that long showering
is not recommended and nobody
got rich from grain. Except. Individualism
comes only once, like a gravedigger. The second 
 time 
it giggles and the peninsula grows.

Translated by Barbora Hladíková
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Marko 
Kravos 
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Marko Kravos je slovinský básník z Terstu. Narodil 
se roku 1943, vystudoval slavistiku a věnoval se naklada-
telské činnosti v Terstu. Působil jako docent na Univerzitě 
v Terstu, pak se stal profesionálním spisovatelem. Je čle-
nem Obce slovinských spisovatelů a mezinárodního PEN 
klubu, v letech 1996– 2000 byl předsedou slovinského 
PEN klubu.

Píše básně (dosud vydal dvacet sbírek), eseje a beletrii 
pro dospělé i mládež. Překládá z italštiny, chorvatštiny 
a španělštiny. Získal cenu Prešerenovy nadace a italskou 
státní cenu Astrolabio d’oro za poezii (2000). Jeho díla 
byla přeložena do více než dvaceti jazyků, sám se staral 
a stále usiluje o propagaci, překlady a publikování mnoha 
slovinských autorů v Itálii a také o představování italských 
básníků ve Slovinsku.

Básnické sbírky: Pesem (Báseň, 1969), Trikotno jadro 
(Trojúhelníková plachta, 1972), Obute in bose (Obuté 
a bosé, 1976), Paralele (Paralely, 1977), Tretje oko (Třetí 
oko, 1979), Napisi in nadpisi (Nápisy a nadpisy, 1984), 
V znamenju skržata (Ve znamení skřítka, 1985), Sredo-
zemlje – Mediterraneo (Středomoří, vícejazyčné, 1986), 
Ko so nageljni dišali (Ve vůni karafiátů, 1988), Obzorje 
in sled (Obzor a stopa, 1992), Sredi zemlje Sredozemlje 
(Uprostřed země Středozemě, výbor, 1993), Il richiamo 
del cuculo (1994), Krompir na srcu (Brambora na srdci, 
1996), Vreme za pesna (makedonsky, 1998), Jazonova 
sled – Le tracce di Giasone (Iásonova stopa, vícejazyčné, 
2000), Sui due piedi – Na obeh nogah (Na obou nohách, 
slovinsky a italsky, 2000), Potrkaj na žaro (Zaklepej na 
urnu, 2002), Ljube-zenske (Milované, 2003), Med repom 
in glavo (Mezi ocasem a hlavu 2008) a Sol na jezik / Sale 
sulla ligua (Sůl na jazyk, ve slovinštině a italštině, 2013). 
K básníkovým sedmdesátinám vyšel v roce 2013 výbor 
s úvodním slovem Petra Kolšeka V kamen, v vodo (Do 
kamene, do vody). Jeho básně jsou zastoupeny v anto-
logiích současné slovinské poezie Krajiny za slovy (2008) 
a Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim 
(2012). 
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Marko Kravos (b. 1943, Trieste) is a Slovene 
poet. He was graduated in Slavic studies in Ljubljana 
and managed a publishing house in Trieste. He became 
a professor of Slovene literature at the University of 
Trieste and then a professional writer. He is a member of 
the Slovene Writers’ Association and PEN International, 
formerly president of the national PEN Centre from 
1996–2000.

Marko Kravos writes poems (over twenty collections), 
essays, and fantasy fiction for youth and adults. He translates 
from Italian, Croatian, and Spanish. He is a recipient of the 
Prešeren Fund Award and several international awards, 
most notably the Pisa Golden Astrolabe for poetry (2000). 
His works have been translated into more than twenty 
languages; he has been actively involved in promotion, 
translation, and publication of many Slovene authors in 
Italy as well as introducing Italian poets in Slovenia.

Poetry collections: Pesem (Poem, 1969), Trikotno 
jadro (Triangular Sail, 1972), Obute in bose (Shoes and 
Bare Feet, 1976), Paralele (Parallels, 1977), Tretje oko 
(Third Eye, 1979), Napisi in nadpisi (Signs and signals, 
1984), V znamenju skržata (The Sign of the Imp, 1985), 
Sredozemlje – Mediterraneo (The Mediterranean, 
multilingual, 1986), Ko so nageljni dišali (The Smell of 
Carnations, 1988), Obzorje in sled (The Horizon and 
Trail, 1992), Sredi zemlje Sredozemlje (In the Middle of 
the Midlands, selected poems, 1993), Il richiamo del 
cuculo (The Cuckoo Call, 1994), Krompir na srcu (Potato 
in the Heart, 1996), Vreme za pesna (Time for a Poem, in 
Macedonian, 1998), Jazonova sled – Le tracce di Giasone 
(Jason’s Tracks, multilingual, 2000), Sui due piedi – Na 
obeh nogah (On Both Feet, in Slovenian and Italian, 2000), 
Potrkaj na žaro (Knock on the Urn, 2002), Ljube-zenske 
(Beloved Women, 2003), Med repom in glavo (Between 
the Tail and Head, 2008), and Sol na jezik/Sale sulla ligua 
(Salt on the Tongue, in Slovenian and Italian, 2013). On the 
occasion of the poet’s 70th anniversary in 2013, selected 
poems were published with an introduction by Peter 
Kolšek, V kamen, v vodo (Into the Stone, Into the Water). 
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Kratki časi

Zdaj sem v drugem razredu, kmalu bojo 
počitnice. Sošolec je pred poukom narisal na 
klop stvar, ki je podobna češplji ali trebušasti 
ribi s črto po sredi. Ne bom povedal, kdo je bil. 
Vsi smo morali priseči, da ne bomo nikomur nič 
rekli.

Okrog ribe so črtice kot žarki pri soncu. Na 
nič drugega me ne spominja, več takih risb pa 
sem že videl na šolskem stranišču in na kakem 
zidu.

„Ali veš, kaj je to?« me sune pod rebra tisti 
umetnik.

„Ma… se mi zdi kot eno šepasto sonce…“
„Peh, potem ne veš, kaj je mona, pizda!“ 

me je užalil.
„Lulka ali cura,“ mi pomaga moj najboljši 

prijatelj Marino. „Mi, fanti, imamo tiča… punce 
pa…“

Drži se zelo važno. Očitno je sam prestal 
tako vpraševanje pet minut naprej.

Mona je zame samo napol grda beseda. 
Z monami se na Klancu obkladamo stokrat na 
dan. Zdaj, ko vem, jah se, se mi zdi kot šepast 
nič. Pizda reče samo kak robavsast možakar: 
podobno nemarna beseda se mi zdi kot porko-
fiks. Kaj je cura, vem. A tista risba na klopi je 
zelo malo podobna gubam, ki sem jih videl pri 
Alidi, ali jih kaže moja mlajša sestra.

„Prav taka pa ni,“ si upam reči po pouku. 
Ostali smo med klopmi, da bi o tej skrivnosti še 
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kaj rekli. Narisat je pa nisem znal nič bolje. Za-
čeli so me prepričevati, da je to naprava, skozi 
katero ženske lulajo, ma delajo tudi druge grde 
reči. Ta veliki ne smejo nič vedeti, da vemo. 
Tako nespodobna je ta stvar na mulah. Zato se 
skrivajo punce v svojem stranišču. Če ne pazijo, 
jim skozi špranjo zleze kako seme in potem zra-
se noter otrok.

Kako pa pride ven? Pa je ne skozi tisto ozko 
in nesnažno luknjico!

Mah, kdo bi vse verjel. In nic povedat doma! 
– si zarotniško zabičamo.

Mame o teh packarijah res ne bom spraše-
val, to so fantovske reči.

Radovedno in poparjeno poslušam, kar o tej 
ženski stvarci še rečejo. Težko mi je pri srcu, ker 
se mi ne zdi mogoče, da je na telesu mojih ses-
ter ali Alide jaj grdo, umazano. Da ima tudimoja 
mama kaj nespodobnega na sebi. Meni se zdijo 
vse pritikline na telesu enako spodobne. Kako 
bi z nekaterimi od njih kdo počenjal nečednos-
ti? Samo če bi bila katera nepotrebna, to bi se 
mi zdelo greh. 
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Časy krátkých kalhot

Teď už jsem ve druhé třídě, brzo budou 
prázdniny. Jeden spolužák namaloval před vy-
učováním na lavici cosi, co vypadá jako švestka 
nebo břichatá ryba, a přimaloval tomu upro-
střed čárku. Kdo to byl, to neprozradím, všichni 
jsme museli odpřísáhnout, že to nikomu neřek-
neme. 

Kolem ryby jsou, jako sluneční paprsky, na-
malované čárky. Mně to nepřipomíná nic kon-
krétního; takové malůvky jsem už viděl na škol-
ním záchodě a jinde po zdech!

„A víš vůbec, co to je?“ rýpe do mne ten 
umělec.

„No, vypadá to jako šišaté slunce...“
„Pchá, pak teda nevíš, co je mona, kundo!“ 

urazí mne.
„To je lulka,“ snaží se mi pomoct můj nej-

lepší kamarád Marino. „My, kluci máme ptáčka, 
holky...“

Tváří se velice vážně. Zřejmě absolvoval po-
dobné poučení jen o pár minut přede mnou.

Pro mne je mona jen napůl sprosté slovo. 
U nás na Klancu se monami titulujeme třeba 
stokrát za den. Teď když vím, co to znamená, 
připadá mi to jako pokulhávající nic. Kunda, to 
řekne nanejvýš nějaký otrapa: připadá mi to 
stejně nedůležité, jako když se řekne porkofix. 
Co je holka, to vím. Ale ta malůvka na lavici se 
ani trochu nepodobá tomu, co jsem viděl u Ali-
dy nebo u své mladší sestřičky.
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„Tak to nevypadá,“ troufnu si říct, když po 
vyučování ještě postáváme mezi lavicemi, aby-
chom si o té tajemné věci řekli ještě něco. Na-
malovat jsem to ale neuměl o nic líp. Začali mne 
přesvědčovat, že je to nejen zařízení, kterým se 
čurá, ale že se s tím dělají ještě jiné hnusné věci. 
Ale o tom se prý před dospěláky nesmí mluvit. 
Tak sprostá je ta věc, co mají holky! Proto taky 
mají zvláštní záchod. Když si nedají pozor, vleze 
jim tam nějaké semínko a vevnitř potom vyros-
te děcko. 

A jak se potom dostane ven? Přece ne tou 
úzkou a nečistou dírkou? 

Kdopak by všemu věřil! A doma ani muk! – 
slibujeme si jako spiklenci.

Mamku se teda na tyhle nechutnosti fakt 
ptát nebudu, to jsou záležitosti čistě pro kluky.

Zvědavě a jako opařený poslouchám, co 
o té ženské věci ještě řeknou. Je mi přitom 
těžko u srdce; nezdá se mi možné, že by Alida 
nebo moje sestry měly na těle něco sprostého 
a nečistého. Nebo moje mamka – že by měla na 
sobě něco neslušného.

Mně připadá všechno, co je na těle, stejně 
mravné. Jak by někdo s něčím takovým mohl 
páchat nemravnosti? Jedině že by něco bylo 
nepotřebné, to by se mi pak zdálo být hřích.

Přeložil Pavel Rostohar
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Times of Short Pants

Now I am in the second grade, summer 
holidays will be soon. Before class one 
schoolmate had painted on a school desk 
something that looks like a plum or paunchy 
fish and drew a dash in the middle of it. Who 
it was I cannot tell, we all had to swear to hold 
our tongues.

There are lines painted around the fish, 
looking like sunbeams. To me it does not resemble 
anything in particular; I have seen such drawings 
in the school WC and elsewhere on the walls!

“And do you know what this is?” the artist 
is nagging me.

“Well, it looks like an odd sun...”
“Pah, then you don’t know what mona is, 

cunt!” he offends me.
“That is lulka, a peehole,” my best friend 

Marino is trying to help me. “We boys have 
cocks, while the girls...”

He looks very serious. Apparently he 
underwent similar enlightenment just a few 
minutes before me.

For me mona is only a half-dirty word. At 
Klanc we dub ourselves mona maybe a hundred 
times a day. Now when I know what it means, 
it seems to me like something that lags behind. 
Cunt, that word is for punks: I find it just as 
unimportant as when you say porkofix. I know 
what a girl is. But the doodle on the bench 
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doesn’t resemble anything like what I have 
seen on Alida or my little sister.

“It doesn’t look like that,” I venture saying 
after school when we hang around the desks so 
we can talk about the mysterious thing a little 
bit more. But I wasn’t any better at drawing it. 
They started to convince me that it is not only 
a peeing device, they also do other disgusting 
things with it. But we are not supposed to 
speak about it in front of the adults. What 
a dirty thing the girls have! That’s why they 
have a special toilet. If they are not careful 
enough, a seed could get into that thing and 
then grow into a baby.

But then how does it get out? Not through 
that narrow and foul hole, right?

Who would have believed it all! And don’t 
say a word about it at home! – we promise 
each other like conspirators.

I will really not ask my mum about that sort 
of profanity, it’s a boys’ thing.

Curiously transfixed, I am listening to what 
else will they say about that women’s thing. 
It hurts my heart; it doesn‘t seem possible to 
me that Alida or my sisters should have some 
abomination and impurity on their body. Or my 
mum – that she should be carrying something 
obscene. It seems to me that everything on 
the body is moral. How could someone with 
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something like that commit an indecency? If 
something were unnecessary, then it seemed 
to me a sin.

Translated by Adéla Zámečníková 
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Meta 
Kušar 
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Narozena v roce 1952, básnířka a esejistka, 
vystudovala slovinskou, chorvatskou a srbskou lite-
raturu. Píše poezii, eseje, rozhovory, kritiky, natáčí 
rozhlasové pořady a dokumentární filmy. 

Pořádala a vedla různé literární akce a projekty, mezi 
nimi například hudebně-literární performance Trůn 
poezie (Prestol poezije / The Throne of Poetry), či 
Meta večery v knihkupectví Konzorcij, v rámci kte-
rých vedla na sedmdesát rozhovorů s domácími 
i zahraničními tvůrci. Pod názvem Intervju (Inter-
view, 2009) vydala knihu čtyřiadvaceti rozhovorů se 
slovinskými umělci a vědci; připravila televizní do-
kumentární film o slovinském herci Naš Jurij Souček 
(Náš Jurij Souček, 1999).

Ve Slovinsku vydala doposud sedm knih, z toho pět 
básnických sbírek: Madeira (1993), Svila in lan / Silk 
and flax (Hedvábí a len, slovinsky a anglicky, 1997), 
Ljubljana (Lublaň, 2004), Jaspis (2008) a Vrt (Zahra-
da, 2014). V USA vyšel výbor ze sbírky Madeira Split 
everything (1997), v Bratislavě L’ubl’ana (2008), ve 
Velké Británii Ljubljana (2010). Za knihu esejů Kaj je 
poetično ali ura ilegale (Co je poetické aneb hodina 
ilegality) obdržela v roce 2012 Rožančevu cenu. 

Básně Mety Kušar jsou překládány do mnoha jazyků. 
Časopisecky vyšly v češtině její překlady v časopi-
sech Navýchod (2007), Host (2009), Pobocza (2007, 
2009), Lirikon21 (2010), Protimluv (2011), na strán-
kách iliteratura.cz, v antologii Stranou 2008–2012 
a v antologii současné slovinské poezie Padesáti hla-
sy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim (2012). 
V překladu Lenky Kuhar Daňhelové vyšla knižně její 
sbírka Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017).



248 249

Meta Kušar (b. 1952) is a poet and 
essayist; she studied Slovene, Croatian, and 
Serbian literatures. Her work includes poetry, 
essays, interviews, critique, radio programmes, 
and documentary films. Kušar has organised and 
directed various literary events and projects, such 
as a musical performance of her poetry, The Throne 
of Poetry, staged internationally, or “Meta Nights” in 
the bookstore Konzorcij, where she held six dozen 
interviews with domestic and foreign artists. She 
published a book of twenty-four interviews with 
Slovene artists and scientists and wrote a film script 
and directed a TV documentary on Slovene actor 
Jurij Souček (Our Jurij Souček).

Kušar has published seven books in Slovenia, 
including five poetry collections: Madeira (1993), 
Hedvábí a len / Silk and flax (in Slovene and English, 
1997), Lublaň (Ljubljana, 2004), Jaspis (Jasper, 2008), 
and Zahrada (Garden, 2014). Her selection Madeira 
Split Everything (1997) was published in the United 
States, in Slovakia as L’ubl’ana (2008), in the United 
Kingdom as Ljubljana (2010). Her book of essays Kaj 
je poetično ali ura ilegale (What Is Poetic, or a Lesson 
in Illegality) ), was winner of the Rožanc Award for 
the best essay collection in 2012. Kušar’s poems 
have been translated into many languages, including 
Dutch, Hebrew, and Arabic.



249

10.

S kakšno silo je skočil v kamniti vrt. 
Prevrnil atlas. Razsul plevel.
Nosila so ga besna božanstva.
Vedel je,
vedel je za galaksije,
za galaksije, ki so kurile dediščino.
Gredice so ga držale in ogenj 
in ogenj ga je hranil.
Glina je omilila udarce,
udarce zgodovine, 
zgodovine, ki je pošiljala srečo,
zadrževala povodenj,
povodenj, ki bi zalila dolge grede visokih rož.
Če stopijo rože pod slap, so zlomljene.
Koliko človek zdrži!
Nebeškost vdira kar naprej
in tisti mesec, zloščen
in strt.
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10.

S jakou silou skočil do kamenné zahrady.
Převrhl atlas. Rozsypal plevel.
Poháněla ho vzteklá božstva. 
Věděl,
věděl o galaxiích,
o galaxiích, jež spalovaly dědictví.
Záhony ho držely a oheň
a oheň ho živil.
Hlína zmírnila údery,
údery dějin, 
dějin, jež rozesílaly štěstí,
zadržovaly povodeň,
povodeň, jež by zaplavila dlouhé záhony 
 vysokých květin.
Když vstoupí květiny pod vodopád, zlomí se.
Kolik člověk vydrží!
Nebeskost proniká stále dál
a ten měsíc, vyleštěný 
a zdrcený. 

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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10.

With such power he jumped into the stone 
 garden.
Knocked over the atlas. Scattered the seeds of 
 weeds.
Driven by furious deities.
He knew,
he knew about the galaxies,
the galaxies that were burning the heritage.
The gardenbeds were holding him and the 
 fire,
the fire was feeding him.
The soil tempered the strikes,
the strikes of history,
history that sent out happiness
and held back the flood,
the flood that would overwhelm the long 
 garden beds covered with tall flowers.
When flowers step under a waterfall, they 
 snap.
How much one can endure!
The heavens pierce further and further,
and the moon is burnished
and crushed.

Translated by Daniel Janečka
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77. 

Plemenitaš opisuje svoja posestva,
čeprav mu nomadi z rušenjem dokazujejo nov 
 red.
Ne poznajo njegovega razburkanega življenja. 
Ne slišijo moči, s katero stopi v samostan.
Nič ne vedo o prehodu med zidom in zrakom? 
Preden barbar razume, kako misliti 
v pesmi, platnu, glini, kamnu, 
uniči vse dame in darove.
Kakšna misel! 
Povezati ga z ostanki nebeškega sveta.

77.
Šlechtic popisuje své statky,
i když mu nomádi ničením nastolují nový řád.
Neznají jeho rozbouřený život.
Neslyší sílu, s níž vstupuje do kláštera.
Nevědí nic o průchodu mezi zdí a vzduchem?
Než barbar pochopí, jak myslet
v básni, na plátně, v hlíně, v kameni,
zničí všechny dámy a dary.
Taková myšlenka!
Spojit ho se zbytky nebeského světa.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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77.

A nobleman describes his estates,
even though nomads establish a new order for 
 him via destruction.
They know not his turbulent life. 
They hear not the power with which he 
 entered the monastery. 
Do they know naught of the passage between 
 the wall and air?
Before the barbarian grasps how to think
in poems, on canvases, in clay, in stone,
he destroys all dames and endowments.
What an idea!
To connect him with the remnants of the 
 celestial world.

Translated by Robert Hýsek
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Małgorzata 
Lebda 

Foto: Kacper Tekieli
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Polská básnířka a fotografka, narozena v roce 
1985 ve městě Nowy Sącz v Polsku. Stipendistka 
Tvůrčího stipendia města Krakova (2006) a Stipendia 
Grazelli (2006). Získala mnoho ocenění v polských 
literárních soutěžích. 

Vydala básnický arch Otwarta na 77 stronie 
(Otevřená na 77. straně, Krakov 2006), básnické 
sbírky Tropy (Stopy, Gniezno 2009), Granica lasu 
(Hranice lesa, Poznaň, 2013) a Matecznik (Útočiště, 
Poznaň, 2016). Její verše byly přeloženy do angličti-
ny, češtiny, srbštiny, slovinštiny a rumunštiny. Dok-
torát v humanitních vědách obdržela za disertaci 
s názvem Utajená mluva obrazu. Role poezie v inter-
pretaci současné fotografie. Vybrané příklady. Foto-
grafuje a žije v Krakově.

Małgorzata Lebda (b. 1985, Nowy Sacz) 
is a Polish poet and photographer. In 2006 she 
received the Cracow Creative Writing Stipend and 
the Grazelli Stipend, and in 2012 a stipend from the 
Polish Ministry of Culture and National Heritage. 

She has published the poetry collections Otwarta na 
77 stronie (Opened to Page 77, 2006), Tropy (Tracks, 
2009), Granica lasu (Border of the Forest, 2013), and 
Matecznik (Shelter, 2016). Her poems have been 
translated into English, Czech, Serbian, Slovenian, 
and Romanian. Her humanities dissertation was “The 
Secret Language of the Image. The Role of Poetry in 
Interpretation of Contemporary Photography. Select 
Examples.” She photographs and lives in Cracow. 
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muszle

otwarte przestrzenie dzieją się za wydmami 
 kobieta 
z brzuchem zostawia odciski na piasku mówi 
 do brzucha 

tu na północy chłód jest krzepki podchodzi do 
 oczu obserwuje 
fale w pirsy delikatnie wchodzą statki bałtyk 
 trwa w stadium morza 
mya nagie dzieci wiedzą co należy robić zbiera
 ją skorupiaki rozcierają 
piasek w dłoniach obserwują pęcherze na 
 skórze obok mola znajdują 
duże muszle przykładają do ciał a muszle 
 nasłuchują jak w dzieciach 
 szumi ląd
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mušle

otevřené prostory se vyjevují za dunami žena
s břichem nechává stopy na písku mluví 
 k břichu

tady na severu je chlad čerstvý štípe do očí sleduje
vlny ke kotvišti hladce připlouvají lodě balt je 
 stále ve stadiu 
mya nahé děti vědí co je třeba dělat sbírají 
 lastury mnou
písek v dlaních zkoumají puchýře na kůži 
 u mola nacházejí 
velké mušle přikládají k tělům a mušle 
 poslouchají jak v dětech 
 šumí pevnina

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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clamshells

open spaces appearing behind the dunes 
 a woman
with belly leaving footprints in the sand talking 
 to her belly

here in the north the cold is fresh biting in the 
 eyes watching
ripples ships smoothly sailing to a berth the 
 Baltic still is in the mya
stage naked children know what to do 
 gathering shells rubbing
sand in their palms examining blisters on their 
 skin at the pier finding
big shells they put to their bodies and the 
 shells listen to the children’s
 inner continental hum

Translated by Tomáš Roztočil 
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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gusła

rodzeństwu

zostały po nas infantylne miejsca drewniane 
 klocki odpustowe 
cukierki fotografie na których wiemy tak 
 bezpiecznie mało 

odprawiamy gusła

zrywamy kwiaty berberysu zanosimy w miejsca 
 gdzie 
pochowaliśmy zwierzęta tak oddajemy im hołd 
nie pamiętamy imion tylko emocje 
i sierść 

zimą wieszam kawałki słoniny na drucie
karmimy mróz tłuszczem
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čáry

sourozencům
zůstala po nás dětinská místa dřevěné kostky 
 pouťová
cukrátka fotografie na kterých víme tak bezpečně 
 málo
začínáme čarovat
trháme květy dřišťálu přinášíme je na místa kde
jsme pochovali zvířata tak jim vzdáváme čest
nepamatujeme si jména jenom pocity 
a srst
v zimě věšíme kousky slaniny na drát
krmíme mráz špekem

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová 
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spells

to my siblings

infantile places with moveable wooden blocks 
 remain after us
sweets photographs on which we safely know 
 so little

we begin casting spells

picking barberry leaves and bearing them off 
 to places where
we buried our animals paying them tribute
not remembering names only emotions
and fur

hanging up chunks of bacon on a wire in the 
 winter
feeding the frost with fat

Translated by David Livingstone 
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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echo

w potoku znajdujemy nieistotne artefakty czasu 
 fotel który siła 
wody przyniosła z góry wsi kamienie nadajesz 
 im nazwy ciężar 
czy czujesz się jak Bóg? jak jest w środku Boga? 
 jak jest w bogu Środka?

cygańskie mydło schnie wtarte w kościste ramiona 
 słyszymy głos 
taty którego echo topimy w wodzie jak sąsiedzi 
 małe suki kilkanaście 
lat później czytam u różewicza człowiek jest 
 jedynym stworzeniem 
które stworzyło Boga który stworzył człowieka 
 nagle chcę wrócić 
do źródła wyciągnąć echa z wody żeby nas 
 wołały
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ozvěna

v potoce nacházíme bezvýznamné artefakty 
 času křeslo které síla
vody přinesla z horního konce vesnice kameny 
 dáváš jim jména tíhu
cítíš se jako Bůh? jak je ve středu Boha? jak je 
 v bohu Středu?

cikánské mýdlo zasychá vetřené do kostnatých 
 ramen slyšíme 
tátův hlas jehož ozvěnu topíme ve vodě jako 
 sousedi 
malé fenky o pár let později čtu u różewicze 
 člověk je 
jediným stvořením které stvořilo Boha který 
 stvořil člověka náhle se chci vrátit
k prameni vytáhnout ozvěny z vody aby nás 
 volaly

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová 
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an echo

in brooks we find unimportant artefacts of 
 time an armchair carried
by force of the water from the upper end of 
 the village the stones you give
them names and weight do you feel like God? 
 how does it feel to be 
in the centre of God? to be in the god of the
Centre?

gypsy soap white clay is drying rubbed into the 
 bony shoulders we can
hear daddy’s voice whose echo we drown in 
 the water like our neighbours
drown female puppies several years later i’m 
 reading rózewicz man is the
only creature that created God who created 
 man i suddenly want to return
to the spring and pull the echoes out of the 
 water so that they will call us

Translated by Jakub Marx 
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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siarka i chłód

w reklamówce mam dwa znicze spacerujemy 
 w dół uśpionej wsi 
po kręgosłupie asfaltu mijamy bibliotekę 
 wybite szyby potok 
kapliczkę miejsca czekające na wskrzeszenie 
 albo świt tata 
zapala papierosa ostry dym wchodzi we mgłę 

na miejscu myślimy zupełnie o tym samym 
 obserwujemy
sosnowy las jak od północy podgryza mur 
 wydaje dźwięki 
czuję że Ciemne ma tam swoją gawrę odpalam 
 zapałkę 
czuć siarkę i chłód tata pyta  jesteś? nie wiem 
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síra a chlad

v igelitce mám dvě hřbitovní svíce kráčíme 
dolů  ztichlou vsí
po asfaltové páteři míjíme knihovnu vybitá 
 okna potok
kapličku místa čekající na vzkříšení nebo svítání 
 táta
si zapaluje cigaretu ostrý kouř splývá s mlhou

na místě myslíme úplně na totéž pozorujeme
borový les jak od severu nahlodává zeď vydává 
 zvuky
cítím, že Temné tam má své doupě zapaluji 
 zápalku
je cítit síru a chlad táta se ptá  jsi? nevím

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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sulphur and the cold

two cemetery candles in my plastic bag we 
 walk down the silent village
along the asphalt ridge we pass the library 
 broken windows a stream
a chapel places waiting for resurrection or 
 sunrise dad
lights a cigarette acrid smoke blending with the fog

there we think of the same thing watching
the pine forest gnawing at the wall making 
 sounds
sensing the Dark there in its den I strike 
 a match
smell sulphur and the cold dad says   
 is it you? don’t know

Translated by Robert Hýsek 
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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Monika 
Le Fay 
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Rodným jménem Monika Elšíková (nar. 1968), 
je česká spisovatelka, režisérka dokumentárních 
i hraných filmů. Absolvovala scenáristiku na FAMU. 
Přispívala také do časopisu Respekt, MF Dnes nebo 
Lidových novin.

Vydává knihy a píše scénáře. Její kniha Bubu o opuš-
těném chlapci je doporučenou literaturou v čítance. 

Natočila kolem 40 filmů, mj. dokumenty 04826 Ji-
rous, Poslední odcházení Václava Havla a portréty 
z cyklu Třináctá komnata (Karel Schwarzenberg, Do-
minik Duka, Bořek Šípek, Fedor Gál, František Lízna, 
Svatopluk Karásek, Jiřina Prekopová, Hana Androni-
ková, Zuzana Baudyšová, Marie Vodičková, Roman 
Vaněk, Leoš Válka, Oldřich Navrátil aj.) a dva hrané 
filmy pro děti (Archa pro Vojtu, Vánoční příběh). Re-
žírovala také divadelní představení Mathilda s Jiřím 
Bartoškou a Zuzanou Bydžovskou. Napsala knihy 
pro děti Jonáš a velryba, Bubu, Vánoční příběh a pro 
dospělé knihu o arciopatovi břevnovského kláštera 
Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska.

Monika Elšíková (b. 1968, pen-name 
Monika Le Fay) is a Czech writer, and a director of 
documentary and narrative films. She graduated 
from the screenwriting programme at the Film 
and TV School of the Academy of Performing Arts 
in Prague. She has also contributed pieces for 
the Czech news magazine Respekt and the Czech 
newspapers MF Dnes and Lidové noviny.

She has also published books and writes scenarios, 
occasionally plays character roles in films, and 
even sang in one film. Her recurring themes are 
protecting children and animals, human rights, 
totalitarian ideology, and racism. Her book Bubu 
about abandoning a small boy has been included in 
school readers.

She has shot about 40 films, including documentaries 
on the Czech poet Ivan M. Jirous and Václav Havel, 
and two live-action children’s films. She has also 
directed plays for the Czech stage. She has written 
three children’s books and one book for adults.
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Cvetka 
Lipuš 

Foto: Zdeněk Zůna
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Cvetka Lipuš (1966), básnířka a literární vědky-
ně, zástupkyně původní slovinské menšiny v Rakous-
ku, po studiích srovnávací literatury a slavistiky na 
univerzitě v Celovci (Klagenfurt) pracovala v Pitts-
burghu (USA), kde vystudovala ještě knihovnictví 
a informační vědy. Publikuje v předních německých 
a slovinských literárních časopisech, pracovala jako 
redaktorka literárního časopisu Mladje (časopis za-
ložil její otec, spisovatel Florijan Lipuš, a vycházel 
v Rakousku v letech 1960–1991). Poezii píše ve slo-
vinštině. Po básnické prvotině Pragovi dneva (Prahy 
dne, 1989) následovaly sbírky Doba temnjenja (Čas 
stmívání, 1993, přeloženo do němčiny a bulharšti-
ny,1995), Geografija bližine (Zeměpis blízkosti, 2000, 
v témže roce přel. do němčiny), Spregatev milost / 
Beugung der Gnade (Časování milosti, dvojjazyčné 
vydání, 2003, německý překlad 2006), Obleganje 
sreče (Obléhání štěstí, 2008), Pojdimo vezat kosti 
(Pojďme vázat kosti, 2010). Její básně byly přelože-
ny do dalších cizích jazyků. V češtině vyšly v časopise 
Scriptum (1994, cyklus Sedm básníků ze Slovinska), 
v revue Souvislosti (1997) a v antologiích Krajiny za 
slovy (2008) a Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi 
glasovi govorim (2012).

V roce 2016 získala za svou sbírku Kaj smo, ko smo 
(Co jsme, když jsme) státní cenu Fondu France Pre-
šerena.
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Cvetka Lipuš (b. 1966) is a poet and literary critic, 
a representative of the Slovene minority in Austria. 
After studying comparative literature and Slavic 
studies at the university in Celovec (Klagenfurt), she 
worked in Pittsburgh (USA) where she graduated with 
a degree in library studies and information science. 
She publishes in leading German and Slovene literary 
magazines, and worked as an editor in the literary 
journal Mladje (a magazine founded by her father, 
the writer Florijan Lipuš, published in Austria from 
1960–1991). She writes her poetry in Slovenian. 
Her first poetry collection Pragovi dneva (Prague 
Days, 1989) was followed by the collections Doba 
temnjenja (Period of Darkening, 1993, translated 
into German and Bulgarian 1995), Geografija bližine 
(The Geography of Proximity, 2000, translated into 
German the same year), Spregatev milost / Beugung 
der Gnade (The Timing of Grace, bilingual edition, 
2003, translated into German 2006), Obleganje 
sreče (Blockade of Happiness, 2008), Pojdimo vezat 
kosti (Let’s Bind the Bones, 2010). Her poems have 
been translated into other languages, especially 
Czech.

In 2016, she received the Prešeren Fund Award for 
her collection Kaj smo, ko smo (What We Are, When 
We Are).
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Dediščina

Nekdo pravi, odkar sem se vrnil,
hodim na pogrebe gledat, kaj
se prenaša iz roda v rod.
Koktajl genov: nekaterim se 
pozna na nosu, drugim na bokih,
določenim še primes tajne sestavine.
Sum, fusnota družinskih albumov.
Zgodbe se zaklenejo, ko protagonisti
sestopijo z zemlje. Skrivna ljubezen
spremeni preostalega v siroto, 
saj ni več osebe, ki bi lahko s pogledom
odprla davno zgodbo v življenje,
v poletni večer na balkonu, ko je dan,
do vrha naložen kamion z vročino,
zapeljal sonce domov. Otroci so se na
zapuščenem pločniku igrali ristanc.
Pri počitku na razbeljenem nebu so bosi
poskakovali z ene noge na drugo. 
Namesto domov k svojim se je 
nepričakovano obrnil in jo prijel za roko.
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Dědictví

Někdo říká, co jsem se vrátil,
chodím na pohřby sledovat, co
se přenáší z rodu na rod.
Koktejl genů: některým se
pozná na nose, jiným na bocích,
někteří ještě s příměsí tajných přísad.
Podezření, poznámka pod čarou rodinných alb.
Příběhy se uzavřou, když protagonisté
sestoupí ze země. Tajná láska
změní pozůstalého v sirotka,
už totiž není osoby, která by mohla 
pohledem oživit dávný příběh,
 za letního večera na balkoně, kdy den,
až po střechu naložen horkem jak kamion,
odvezl slunce domů. Děti na
opuštěném chodníku hrály panáka,
Při odpočinku na rozpáleném nebi bosé
poskakovaly z jedné nohy na druhou.
Namísto domů za svými se však
nečekaně otočil a vzal ji za ruku.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Heritage

Someone says, since I‘ve come back,
I attend funerals to see what is
passed from family to family.
A cocktail of genes: some are 
seen in the nose, some in the hips,
some have secret ingredients.
Suspicion, a footnote in family albums.
Stories are ended when their protagonists 
descend from the Earth. A secret love 
makes the bereaved person an orphan,
for there is no more the person that would
revive an ancient story with a glance,
during the summer evening on the balcony, 
 when the day,
loaded up to the roof with the heat like a lorry,
took the sun home. Children on 
the lonely pavement played hopscotch.
They jumped from one foot to another
while resting barefoot in the searing Heaven.
Instead of going home to his own, he 
unexpectedly turned and took her hand.

Translated by Robert Hýsek
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Michael 
Lorenc 
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Michael Lorenc se narodil v roce 1943 v Olo-
mouci. Vystudoval Konzervatoř v Ostravě, obory 
housle, dirigování a skladba. Absolvoval též studium 
na AMU Praha v oboru dirigování orchestru. Praco-
val jako violista v orchestru ostravské opery, dále jako 
sbormistr olomoucké opery a jako sbormistr a diri-
gent opery v Ústí nad Labem. Později působil jako 
symfonický dirigent v Praze. Založil Studio – Fórum 
při Moravském divadle v Olomouci, Olomoucký ko-
morní orchestr, organizoval večery poezie v tamním 
Divadle hudby. V Praze se podílel na činnosti klubů 
a studiových divadel. V pražské Viole měl pořady 
své poezie. Skládal scénickou hudbu, spolupracoval 
s časopisem Divoké víno a organizoval pořady z po-
ezie mladých autorů v Divadle v Nerudovce. Měl 
několik výstav své výtvarné tvorby.

Po roce 1989 dirigoval symfonické koncerty v Praze 
i v zahraničí. Jeho umělecká agentura organizovala 
hudební festivaly v Praze.

Publikoval v časopisech Host, Tvar, Protimluv, Tex-
ty, Dobrá adresa, Mladá fronta Dnes, Sluneční 
koróna, Literární fórum, v internetových periodikách 
a v mnoha almanaších.

Vydal sbírky poezie: Průvody k popravám (2001), Vi-
suté zahrady deště (2005), Monogramy (2005), Les 
citadel (2005), Bezdomovci duše (2006), Urousaný 
orel (2007), Srocení (2007), Jízlivosti (2009), Náhlý 
klid (2013), Nikam se k tobě nevejdu (2015).
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Michael Lorenc (b. 1943, Olomouc) studied 
violin, conducting, and composing at the Ostrava 
Conservatory. He also received a degree in 
conducting from the Academy of Performing Arts in 
Prague. He played the viola for the orchestra of the 
Ostrava Opera, later he was the orchestra leader of 
the Olomouc Opera and the orchestra leader and 
conductor of the opera in Ústí nad Labem. Afterwards 
he worked as a symphony conductor in Prague. He 
founded the Studio – Fórum at the Moravian Theatre 
in Olomouc, the Olomouc Chamber Orchestra, and 
he organised poetry evenings in Olomouc’s Divadlo 
hudby (Theatre of Music). In Prague he took part 
in club events and studio theatre. He had his own 
poetry readings in Prague’s Viola theatre. He has 
composed music for theatres, co-operated with 
the literary magazine Divoké víno and organised 
events featuring the poetry of young authors at the 
Nerudovec Theatre. He has had several exhibitions 
of his art works.

After 1989 he conducted symphonic concerts in 
Prague and abroad. His musical agency organises 
festivals in Prague.

He has published in the magazines Host, Tvar, 
Protimluv, Texty, Dobrá adresa, Mladá fronta 
Dnes, Sluneční koróna, Literární fórum, in Internet 
periodicals, and many literary almanacs.

He has published the poetry collections Průvody 
k popravám (Processions to Executions, 2001), 
Visuté zahrady deště (Hanging Gardens of Rain, 
2005), Monogramy (Monogrammes, 2005), Les 
citadel (The Forest of Citadels, 2005), Bezdomovci 
duše (Homeless in the Soul, 2006), Urousaný orel 
(Bedraggled Eagle, 2007), Srocení (Assembling, 
2007), Jízlivosti (Tartness, 2009), Náhlý klid (Sudden 
Calm, 2013), Nikam se k tobě nevejdu (I’m Not Fitting 
Into Your Place, 2015).
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SAMUEL

I.
Uviděl jsem ho okem
drátěného plotu.
Seděl na lavičce,
hlavu mezi koleny.
Zatímco jsme mlčeli,
ptáci nám utkali
košile z cvrlikání.
Po chvíli jsem řekl:
Prodrat se k pradávnu?
Odpověděl:
Jenom tma si pamatuje
počátek světa.

II.
Seděl na lavičce
u nádraží,
blízko blázince.
Měl vlhké ruce
a pátravý zrak.
Šli jsme v duchu
po kolejích k obzoru
a po paměti k sobě.
Nad námi se vznášel
hluchoslepý pták.
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III.
Viděl jsem ho srdcem,
okem malíře.
Seděl zády
k čelní stěně pozadí.
Tělo, které umírá
a které nezemře,
dokud nerozboří
dlouhou alej zdí.
Co jsem to vlastně viděl
očima ze světla pro světlo?
Ocelový lis,
či titanovou hřídel,
jež drtí mléčné sklo?
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Samuel

I.
I saw him through a hole
in a chain mesh fence.
He was sitting on a bench,
his head between his knees.
While we were silent,
the birds wove us
a shirt from chirping.
After a while I said,
To break through to the olden days?
He replied,
Only the darkness remembers 
the beginning of the world.

II.
He was sitting on a bench
by the railway station,
near the madhouse.
His hands were moist
and his eyes pried about.
In our minds, we walked
down the rails to the horizon
by memory to ourselves. 
A deaf and blind bird hovered 
where it took off from the ground.
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III.
I saw him with my heart,
with painter’s eyes. 
He was sitting with his back
to the façade of the background.
The body that keeps dying
and never dies,
until it breaks down
the long alley of walls. 
What did I actually see
out of the light for the light, with my glance?
A steel press
or titanium shaft
crushing the milky glass?

Translated by Robert Hýsek
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Mikołaj 
Łoziński 
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Spisovatel a fotograf Mikołaj Łoziński se narodil 
roku 1980 ve Varšavě. Pochází ze židovské rodiny 
a společenské stigma, které jeho původ znamenalo, 
tvoří jednu z linek jeho tvorby. Otcem Mikołaje je 
jeden z nejvýraznějších a nejuznávanějších polských 
filmových dokumentaristů, Marcel Łoziński. Bratr Pa-
weł Łoziński je scénárista a režisér dokumentárních 
a hraných filmů.

Po maturitě žil Mikołaj Łoziński několik let v Paříži 
a vystudoval na Sorbonně sociologii. Pracoval jako 
malíř pokojů, překladatel, fotograf, asistent nevi-
domé psychoterapeutky (žačky psychoanalytika Ja-
cquese Lacana).

Za svůj románový debut Reisefieber (2006, česky 
vyšlo v roce 2008 v překladu Barbory Gregorové 
v nakladatelství Dybbuk) získal Mikołaj Łoziński jed-
no z nejrespektovanějších polských ocenění, Cenu 
Kościelských. V témže roce byl román nominován 
na cenu Nike. Porota Ceny Kościelských na Łozińské-
ho románu ocenila především “nezvyklou vyzrálost 
projevující se jak v kompoziční vrstvě díla, tak v jeho 
hluboce lidské problematice”. Následovala knížka 
pohádek Bajki dla Idy (Pohádky pro Idu, 2008). Vy-
dání románu Kniha (Książka, 2011; česky v roce 2015 
v překladu Lenky Kuhar Daňhelové) vyvolalo podob-
nou pozornost jako jeho prvotina: v roce 2011 získal 
za román cenu Krakowska Książka Miesiąca a v roce 
2012 cenu Paszport Polityki.
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Mikołaj Łoziński (b. 1980, Warsaw) is 
a novelist and photographer. One of the themes in 
his work is the social stigma that his Jewish origin 
involved. His father is one of the most distinctive and 
recognised Polish documentary film makers, Marcel 
Łoziński. His brother Paweł Łoziński is a screenwriter 
and director of documentary and dramatic films.

After secondary education, Mikołaj Łoziński lived in 
Paris for several years and graduated in sociology 
at the Sorbonne. He worked odd jobs, including as 
a room decorator, translator, photographer, and 
assistant to a blind psychotherapist (Jacques La- 
can’s student).

His debut, a novel called Reisefieber (2006), received 
one of the most prestigious Polish awards, the 
Kościelski Award (2007). He was also nominated for 
the Nike Literary Award in the same year. The Jury 
at the Kościelski Award particularly appreciated 
“the uncommon maturity expressed on the level of 
composition as well as in the deeply humane theme”. 
His following publication was a children’s book 
of animal fables, Bajki dla Idy (Fairytales for Ida, 
2008), and then his novel Książka (Book, 2011) 
gained similar attention as his debut and won him 
the Cracovian Book of the Month and the 2011 
“Polityka’s Passport” prize.
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Telefon

1.

Do dziadka dzwonią w nocy. Nie zapala świ-
atła, żeby nie budzić żony. Bierze okulary z noc-
nej szafki, nie może trafić stopami w sandały 
pod łóżkiem. Na bosaka idzie w pidżamie do 
przedpokoju. Tam dopiero włącza lampkę.

– Halo – prawą ręką podnosi ebonitową słu-
chawkę, a lewą z przyzwyczajenia bierze aparat 
z czarną tarczą. 

W ciągu dnia lubi rozmawiać, ciągnąc za 
sobą po mieszkaniu długi, specjalnie przedłu-
żony przez mojego tatę kabel telefoniczny. Co 
jakiś czas nadeptuje go albo potyka się o niego.

– Do Isssraela – męski głos syczy zawsze to 
samo. – Ssspierdalaj do Isssraela.

Dziadek próbuje wyobrazić sobie tego pra-
cownika Urzędu Bezpieczeństwa, który budzi 
go od tygodnia. 

– A ty do Egiptu – odpowiada mu. – Bo tam 
osłów potrzebują.

Odkłada słuchawkę na widełki. A potem 
znów ją podnosi i powoli, trzymając za sznur, 
opuszcza. Tak

najlepiej rozplątać i rozprostować poskręca-
ny kabel.

Jeszcze w 1967 roku aresztowano jego star-
szego brata, kierownika dużej centrali handlu 
zagranicznego – siedzi w więzieniu od sześciu 
miesięcy bez procesu.
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Młodszemu, wiceministrowi, zrobiono re-
wizję i przekopano ogródek. A najmłodszego, 
dyplomatę w jednym z zachodnich państw, 
odwołano do kraju. Żartują sobie, że znowu 
będą musieli przechowywać się na aryjskich 
papierach.

Reszta rodziny też dostaje nocne telefony.
Dziadek już się nie kładzie. Siada przy stole 

w kuchni i prawie bezgłośnie gwiżdże Arlezjan-
kę Bizeta, wystukując rytm korkiem od wina. 
Rano wraca do telefonu i po cichu, żeby nie za-
niepokoić żony, dzwoni prosić o spotkanie jed-
nego z członków Biura Politycznego.

Przed wojną siedzieli razem w celi. Po 
południu idzie już po czerwonym dywanie w 
jego gabinecie. Dawny kolega podnosi głowę 
znad masywnego drewnianego biurka, ale do-
piero w ostatniej chwili, jakby wcześniej nie wi-
dział, że dziadek wchodzi.

– Witaj – mówi głośno. – W jakiej sprawie 
do mnie przychodzisz, towarzyszu?

– Dobrze wiesz.
Szybko wstaje, bierze dziadka mocno pod 

rękę i prowadzi do okna.
– Słuchaj, ja już nic nie mogę – szepcze mu 

do ucha.
– Gdybyś ty wiedział, ile ty nie wiesz. Gdy-

byś ty wiedział, co się szykuje.
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9.

Po rozstaniu moich rodziców w 1983 roku 
dziadek przestaje dzwonić do taty. Zakazuje mu 
też dzwonić do siebie.

Bo u dziadka spotyka się raz w tygodniu re-
dakcja największego pisma podziemnej Solidar-
ności, a tata

mieszka teraz u francuskiej dyplomatki, któ-
ra na pewno ma w domu podsłuch.

Żona dziadka gotuje dla dziewczyn z re-
dakcji obiady. Przygotowuje im też jedzenie na 
wynos w dokładnie opisanych plastikowych po-
jemnikach: rosół po szwajcarsku z domowym 
makaronem, szynka w sosie koperkowym, 
groszek z marchewką młodą, rolada z nereczką, 
sztuka mięsa w sosie chrzanowym, soczewica 
na boczku, mus jabłkowy, babka drożdżowa. Na 
każdym pojemniku przykleja karteczkę, na przy-
kład na polędwicy wołowej nacieranej musztar-
dą: wstawić do piekarnika 175°c na 30 min. 

Kartki na jedzenie redakcja dostaje od 
swoich czytelników. Dziadek bierze żywy udział 
w rozmowach przy stole. 

Przestrzega tylko jednej zasady: nie dorad-
zać. 

– Wy dzisiaj wiecie lepiej – powtarza.
Zresztą redaktorka naczelna to córka jego 

dawnego towarzysza jeszcze z wojny w Hiszpa-
nii.
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– Przepraszam – dziadek przez nieuwagę 
czasem przewraca kieliszek z winem albo dzba-
nuszek z sosem.

W czasie jednego z obiadów ma wylew i za-
biera go pogotowie. 

Po paru dniach może już chodzić i telefono-
wać z automatu przymocowanego do obdrapa-
nej ściany

szpitalnego korytarza.
– Cieszę się, synu – mówi do słuchawki – że 

nareszcie będziemy mogli sobie spokojnie po-
gadać.

Nie przeszkadza mu nawet sympatyczny ko-
biecy głos powtarzający: rozmowa kontrolowa-
na, rozmowa kontrolowana.

Tata

– Synku, stałeś się niebezpieczny. Trzeba 
przy tobie uważać na każde słowo, każde zda-
nie, każdą rodzinną historię. Dlatego dwie pro-
śby. Pierwsza. 

– Tak?
– Jest jeszcze jeden przedmiot, o którym 

masz nie pisać. 
– Tak?
– I masz też nie pisać, że masz o nim nie pi-

sać. Pewne rzeczy muszą zostać w rodzinie. 
– ok.
– Obiecujesz?
– Tak. Wiem, który to przedmiot.



290 291

– Druga prośba. Chciałbym, żebyś zostawił 
wreszcie w spokoju naszą rodzinę. Czas zająć 
się innymi sprawami, dobrze?
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Telefon

1.

Volávají dědečkovi v noci. Nerozsvěcuje, 
aby nevzbudil ženu. Z nočního stolku vezme 
brýle, nohama se marně pokouší trefit do pan-
toflí pod postelí. Naboso a v pyžamu jde do 
předsíně.

Až tam rozsvítí lampičku.
„Haló,“ zvedne pravou rukou ebonitové slu-

chátko a levou ze zvyku zvedne přístroj s čer-
ným číselníkem. Během dne rád telefonuje za 
chůze, táhne za sebou po bytě dlouhý telefonní 
drát, který můj táta speciálně pro něj prodlou-
žil. Co chvíli ho přišlápne anebo o něj zakopne.

„Do Izraele,“ zasyčí mužský hlas vždycky to-
též. „Táhni do Izraele.“

Dědeček se pokouší představit si zaměst-
nance Úřadu bezpečnosti, který ho už týden 
budí.

„A ty do Egypta,“ odpovídá mu. „Tam potře-
bují osly.“

Položí sluchátko na vidlici. A potom ho ještě 
jednou zvedne, chytne ho za šňůru a pomalu 
ho spouští. Nejlepší způsob, jak rozmotat po-
kroucený kabel.

Už v roce 1967 zavřeli jeho staršího bratra, 
vedoucího velké obchodní centrály zahraniční-
ho obchodu – sedí bez soudu ve vězení už šest 
měsíců. U mladšího, který je náměstkem mini-
stra, udělali domovní prohlídku a rozkopali ce-
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lou zahrádku. A nejmladšího, diplomata v jedné 
západní zemi, odvolali zpátky do vlasti. Žertují 
spolu, že budou muset znovu přežívat na árij-
ských papírech.

Noční telefonáty pronásledují i zbytek rodi-
ny.

Dědeček už nejde spát. Sedne si u stolu 
v kuchyni a téměř bezhlesně si píská Bizetovu 
Arlesanku, korkem od vína vyklepává rytmus. 
Ráno se vrací k telefonu a tiše, aby neznepokojil 
ženu, žádá, aby ho přijal jeden člověk z Politby-
ra. Před válkou spolu seděli v jedné cele. Od-
poledne už kráčí po červeném koberci v jeho 
kanceláři. Dávný přítel zvedne hlavu od masiv-
ního dřevěného psacího stolu, ale až v poslední 
chvíli, jako by předtím nevěděl, že děda vchází.

„Zdravím tě,“ říká nahlas. „V jaké záležitosti 
ke mně jdeš, soudruhu?“

„Dobře víš, v jaké.“
Rychle vstane, prudce chytne dědečka za 

paži a vede ho k oknu.
„Poslouchej, já už nemůžu nic dělat,“ šeptá 

mu do ucha. „Kdybys věděl, co nevíš. Kdybys 
věděl, co se chystá.“

9.

Poté, co se mí rodiče v roce 1983 rozvedou, 
přestane děda tátovi telefonovat. A zakáže mu 
taky, aby táta telefonoval jemu.

U dědy se totiž jednou týdně schází redakce 
největšího časopisu podzemní Solidarity a táta 
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teď bydlí u francouzské diplomatky, která má 
doma určitě odposlech.

Dědečkova žena vaří pro dívky z redakce 
obědy. Připravuje jim taky jídlo s sebou a dává 
ho do přesně popsaných plastových krabiček: 
švýcarský vývar s domácími nudlemi, šunka 
s koprovou omáčkou, hrášek s mladou mrk-
vičkou, roláda s ledvinkami, plátek masa v kře-
nové omáčce, čočka s bůčkem, jablečné pyré, 
kynutá bábovka. Na každou krabičku přilepí 
lístek, například na hovězí svíčkovou naloženou 
v hořčici: dát do trouby na 175 °C na 30 min.

Lístky na jídlo dostává redakce od svých čte-
nářů.

Děda se živě účastní rozhovorů u stolu. Za-
chovává jedinou zásadu: neradit.

„Vy to dnes víte lépe,“ opakuje.
Šéfredaktorkou je ostatně dcera jeho dáv-

ného přítele ještě z války ve Španělsku.
„Promiňte,“ dědeček občas z nepozornosti 

převrhne sklenku s vínem nebo misku s omáč-
kou.

Během jednoho z těchto obědů ho raní 
mrtvice a přijíždí pro něj záchranka. Po několika 
dnech už může chodit a telefonovat z automa-
tu připevněného k poškrábané zdi nemocniční 
chodby.

„Jsem rád, synu,“ říká do sluchátka, „že si 
spolu konečně budeme moci klidně popoví-
dat.“
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Nevadí mu ani sympatický ženský hlas hlá-
sící: monitorovaný hovor, monitorovaný hovor.

Táta

„Chlapče, začínáš být nebezpečný. Člověk 
si před tebou musí dávat pozor na každé slovo, 
každou větu, každý rodinný příběh. Takže mám 
dvě prosby. První.“

„Ano?“
„Ještě existuje jeden předmět, o kterém ne-

máš psát.“ 
„Ano?“
„A taky nemáš psát, že o něm nemáš psát. 

Jisté věci musí zůstat v rodině.“
„O.K.“
„Slibuješ?“
„Ano. Vím, o který předmět jde.“
„Druhá prosba. Chtěl bych, abys už konečně 

nechal naši rodinu na pokoji. Přišel čas zabývat 
se jinými věcmi. Platí?“

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Telephone

1.

They call my grandfather at night. He 
doesn’t turn the lights on so as not to wake 
his wife. From the bedside table he takes his 
glasses, his feet attempt to enter the slippers 
under the bed in vain. Barefoot and in pyjamas 
he comes into the hall. He turns on the lamp.

“Hello,” he answers the bakelite handset of 
the phone with his right hand and out of habit 
his left hand picks up the black dial apparatus. 
During the day, he likes to phone when 
walking, he pulls the long telephone wire my 
dad extended especially for him behind himself 
throughout the apartment. He keeps treading 
on it and stumbling over it.

“To Isssrael,” the male voice always hisses 
the same thing. “Begone to Isssrael.”

My grandfather tries to imagine the 
employee from the Security Authority who has 
been giving him a wake-up call for a week now.

“And you into Egypt,” he counters. “They 
need donkeys down there.”

He puts the handset on the hook. And then 
he raises it once again, grabs it by the cord and 
drops it slowly. The best way to untangle the 
twisted cable.

Already in 1967, his elder brother, the head 
of a big business headquarters of foreign trade, 
was imprisoned – he’s been sitting in a jail 
without trial for six months. For the younger 



296 297

one who is the Deputy Minister they made 
a house search and dug up the garden. And the 
youngest, a diplomat in one Western country, 
they summoned him back to the homeland. 
The brothers joke together that they will have 
to survive on Aryan papers.

The night calls haunt the rest of the family 
as well.

Grandpa won’t go to bed anymore. He 
sits down at a table in the kitchen and almost 
soundlessly whistles Bizet’s L’Arlésienne, 
knocking out the rhythm with a wine bottle 
cork. In the morning he returns to the phone 
and, quietly so he wouldn’t alarm his wife, he 
asks a man from the Politburo to accept his 
request to come to his friend’s office. They 
sat in one cell together before the war. In the 
afternoon grandpa is walking down the red 
carpet in the man’s office. The old friend rises 
from behind massive wooden desk, but only at 
the last moment, as if he didn’t notice grandpa 
entering.

“Greetings,” he says out loud. “What brings 
you to me, comrade?”

“You know that very well.”
He quickly gets up, grabs my 

grandfather’s arm and leads him to the window.
“Listen, I can’t do anything about it 

anymore,” he whispers in his ear. “If you only 
knew what you don’t know. If you knew what 
is coming next.”
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9.

After my parents’ divorce in 1983, grandpa 
stops calling my dad. And forbids dad to call 
him, too.

There are weekly meetings of the editors 
of the largest underground magazine 
Solidarity at grandpa’s and my dad is with now 
a French diplomat and she certainly has an 
eavesdropping device at home.

Grandpa’s wife cooked lunch for the girls 
from the editorial office. She also prepares 
them boxed lunches, placing the food into 
accurately labelled plastic boxes: Swiss broth 
with homemade noodles, ham with dill sauce, 
peas with baby carrots, Swiss roll with kidneys, 
a slice of meat in horseradish sauce, lentils 
with pork belly, apple puree, leavened cake. 
She labels each box with a sticker, for example 
a box with beef sirloin in mustard sauce: put in 
the oven at 175 °C for 30 min.

The editorial staff receives food vouchers 
from their readers.

Grandpa lively participates in the talks at 
the table. He maintains a single principle: do 
not advise.

“You know better than I in today’s world,” 
he repeats.

The editor-in-chief is the daughter of an old 
friend of his from the war in Spain.

“Sorry,” my grandfather occasionally 
unintentionally tips over a glass of wine or 
a bowl with sauce.
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During one of these lunches he has a stroke 
and an ambulance arrives. After a few days he 
can walk and call from a pay phone attached to 
the scratched wall of the hospital corridor.

“I’m happy, my son,” he says into the receiver, 
“that we are finally able to talk freely together.”

He doesn’t even mind the sympathetic 
female voice announcing: monitored call, 
monitored call.

Dad

“You’re becoming dangerous, boy. Man 
must pay attention to every word, every 
sentence, every family story. So I have two 
pleas. First.”

“Yes?”
“There is still one subject you shouldn’t 

write about.”
“Yes?”
“And you shouldn’t write that you shouldn’t 

write about it. Some things must remain in the 
family.”

“OK.”
“Do you promise?”
“I do. I know what subject matter you 

mean.”
“Second. I would like you to finally leave our 

family alone. It’s time to deal with other things. 
Agreed?”

Translated by Adéla Zámečníková
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Jiří 
Macháček 

Foto: Malgorzata Lebda
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Publicista, esejista a houslista, nakladatel a  
šéfredaktor českého literárního čtvrtletníku Pro-
timluv a organizátor stejnojmenného literárního 
festivalu Protimluvfest v Ostravě. Hraje v několika 
hudebních uskupeních, mimo jiné vystupuje s Yvet-
tou Ellerovou (Norská trojka), hrající na metalofon.

Spolu s Jennifer DeFelice a Beátou Spáčilovou vystu-
puje ve skupině KRRAAKKK – volném uskupení muz-
ikantů a výtvarníků z Brna a Ostravy, pro jejichž tvor-
bu je důležitý vizuální aspekt hudby (např. grafická 
podoba díla aj.), netradiční způsob hry na akustické 
nástroje a experimentování se zvuky pouštěnými 
z počítače.

Jiří Macháček is a publicist, essayist and violinist, 
publisher and editor-in-chief of the Czech literary 
quarterly Protimluv and the organiser of the 
Protimluvfest in Ostrava. He plays in several groups, 
and performs with Yvetta Ellerová (Norská trojka), 
playing on the metallophone.

Together with Jennifer DeFelice and Beáta Spáčilová 
he performs in the group KRRAAKKK – a loose 
arrangement of musicians and artists from Brno and 
Ostrava – for whom the visual aspect of music (e.g. 
the graphic look of the work, etc.) is important, as 
well as non-traditional means of playing on acoustic 
instruments and experimenting with computer-
generated sounds.
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Eva 
Markun

Foto: Matej Maček
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Slovinská básnířka a prozaička, narozena roku 
1990 na Bledu. Vystudovala francouzštinu a filosofii 
na Filosofické fakultě v Lublani, krátkou prózu začala 
psát už na gymnáziu pod mentorstvím básníka, re-
daktora a nakladatele Ivana Dobnika. 

Své básně několikrát představila na slovinském festi-
valu Mlade Rime, menší výbor byl publikován v časo-
pise Poetikon. V roce 2016 se stala vítězkou slovinské 
literární soutěže Urška.

Eva Markun (b. 1990, Bled) is a Slovene poet 
and prose writer. She studied French and philosophy 
at the Arts and Humanities Faculty in Ljubljana, and 
began writing short prose already in high school, 
under the mentorship of the poet, editor, and 
publisher Ivan Dobnik.

She has performed her poetry several times at the 
Slovenian festival Mlade Rime; a small selection of 
her work was published in the magazine Poetikon. In 
2016, she won the Slovene literary prize Urška 2016.
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Rojenje

Skozi odprtino je najprej pogledala tipalni-
ca, pomigala čisto malo, za odtenek mogoče, in 
se umaknila. Hotela je odstopiti za korak – srce 
ji je razbijalo kakor noro – a je obstala pribita 
na mestu, premakniti ni mogla niti prsta. Kako 
minuto je bilo v hiši vse čisto tiho, potem pa se 
je zaslišalo – zvok se je prelil po celem prosto-
ru, skakal iz ene opažne deske na drugo, vse je 
praskljalo, se hihitalo, ščegetalo staro hišo, do-
kler ni izbruhnila v smehu, podobnemu šumeči 
hudourniški vodi; in skozi malo luknjo v opažu 
je pokukala prva matica.

Otrplo je zrla vanjo – saj tudi če bi hotela, 
ni mogla odtrgati pogleda, bilo ji je kot bi jo 
nekdo priklenil na tisto malo temno bitje noči, 
ki je škrebljalo proti njej, srce ji je zadrgnilo in 
ji ni pustilo dihati. Matica je bila sloka in vitka 
dama za razplod, njen obli zadek, ki je vseboval 
na milijone jajčec, se je razdruznil kakor prezrel 
sadež, a glava s tipalnicami je še vedno migala, 
prvi par nog je še vedno škrebljal naprej, kakor 
da bi se lahko kam prikopal in krila so šibko 
utripnila. Udarila je še enkrat in tokrat je glavo 
odtelesila, da se je nemočno odkotalila proti 
odprtini v gnezdo ter z odprto mandibulo zaze-
vala proti vhodu.

Spustila je roko in odvrnila pogled. Mrazilo 
jo je po celem telesu, pa ne samo zaradi tega, 
ker so prvi drevesni lističi zastrli soncu pogled 
nanjo, nekaj jo je zagrabilo za želodec in ga ože-
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lo kot pretirano zrelo limono. Sumila je, da je 
tista roka vesti tam že od vsega začetka, skupaj 
z zapiranjem pipe in recikliranjem smeti, a jo je 
preprosto odrinila in znova dvignila copat. Če 
je prišla ven ena, bo slej kot prej sledila druga.

Roje je sovražila. Saj je res, to je bila njena 
prva izkušnja z njimi, in nikjer se ni mogla niti 
za kanec podučiti o razplodnih sposobnostih 
gozdnih mravelj – ker se, hvala bogu, nihče, ki 
je bil pri zdravi pameti, s tem ni ukvarjal – a po-
polnoma živa izkušnja, ki jo je pridobila včeraj, 
jo je odvrnila od tega, da bi na ta naravni epi-
fenomen sploh lahko gledala z vsaj medlim za-
nimanjem. Popadala jo je groza in ni si mogla 
kaj – samo da je pomislila na to, kako so mra-
vlje včeraj zavzele stopnišče, dokler ni postalo 
prekrito s črnimi gomazečimi pikami, pa jo je 
prijelo, da bi se ritensko pomaknila do vrat, se 
neopazno prerinila ven, nato pa v brezglavem 
teku zbežala čim dlje stran od tega naravnega 
pojava. 

A konec koncev, čigava je bila ta hiša, njena 
ali njihova? Nehote se je ozrla proti uri. Še vsaj 
štiri ure je do tega, da Šimen pride domov, pa 
tudi če bi bil tu prej, ji ne bi mogel pomagati, 
ker je imel o vsem tem popolnoma klasično 
mnenje: počakaj, da mine. 

Stisnila je zobe – skozi luknjico je pogleda-
la še ena drobna tipalnica – prekleta mantra 
o minljivosti vsega, tole tu ni minljivo, pridejo 
po svojih povsem lastnih si pravilih, najprej iz-
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vidnica, nato konjenica in nazadnje kralj in bitka 
je izgubljena, orožje vrženo pred noge, zavzele 
bodo stopnišče, za njim še spalnico, naredi-
le si bodo nova gnezda in nazadnje bo živela 
v ogromnem mravljišču, kjer se bodo razplaja-
le, kopale rove v njeno posteljnino, letale in se 
zapletale v njene lase in razgrizle celotno hišo 
s temelji vred. 

Prikazala se je še druga tipalnica. Za njo tis-
to sloko telo s kakor papir tankimi krili. Na krat-
ko je zafrfotalo z njimi, da ji je zvok pognal srh 
v kosti, bilo je kot zvok vojaškega letala, in se 
pognalo v zrak, na videz naravnost vanjo, nato 
pa jo je tisti ogromni zadek spravil iz zraka, da je 
strmoglavila in na videz neprisiljeno zložila krila 
ter se odpravila v kot. Ona pa je dvignila roko, 
še čisto v šoku od srečanja bližnje vrste, ki bi 
se bilo skoraj zgodilo, in tolkla po matici toliko 
časa, da jo je skoraj razstavila na prafaktorje. 

Dobro, no. Ko se je zavedela, kaj počne, je 
zdrsnila ob opažu na tla, zarila je obraz v dlani 
in si na vse kriplje prizadevala, da bi bila malo 
bolj racionalna. Zganja fobijo zaradi mravelj, 
mravelj, lepo vas prosim. To so tiste mirne, maj-
hne živali, ki v vrsti strumno korakajo po sledeh 
nečesa neznanega, ti priderejo v hišo in izpraz-
nijo shrambo – drobtinico za drobtinico, zrno za 
zrnom, dokler vsega ne zmanjka.
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Rojení

Otvorem nejdříve vyhlédlo tykadlo, docela 
malinko se zachvělo, téměř neznatelně, a zmi-
zelo. Chtěla o krok ustoupit – srdce jí zběsile 
bušilo – zůstala však jako přibitá na místě, ne-
mohla se pohnout ani o píď. Dobrou minutu 
bylo všechno v domě v naprostém tichu, po-
tom bylo slyšet – zvuk se přelil do celého pro-
storu, skákal z jedné desky obložení na druhou, 
všechno praskalo, chichotalo se, lechtalo starý 
dům, dokud nevybuchl smíchem, podobným 
šumícímu vodopádu; a první dírkou v desce vy-
koukla první matka.

Nehybně na ni civěla – i kdyby chtěla, nedo-
kázala od ní odtrhnout pohled, cítila se, jako by 
ji někdo přilepil k té malé temné bytosti noci, 
která se drápala k ní, srdce se jí sevřelo a ne-
dalo jí nadechnout. Matka byla velká a štíhlá 
dáma připravená k plození, její oblý zadeček, 
obsahující miliony vajíček, se rozprskl jako 
přezrálé ovoce, a hlava s tykadly se ještě stále 
pohybovala, první pár nožiček se stále škrábal 
dál, jako by se mohl někam dokopat, a křídla 
se rychle zachvěla. Udeřila ji ještě jednou, ten-
tokrát oddělila hlavičku, která se nemohoucně 
odkutálela k otvoru do hnízda a s otevřenou če-
listí uvízla u vchodu.

Ruka jí klesla, odvrátila pohled. Mrazilo 
ji po celém těle, nejen proto, že první listí na 
stromech zakrylo slunci pohled na ni, něco ji 
chmatlo za žaludek a zmáčklo ho jako přezrálý 
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citron. Pochybovala, že je tam tato ruka svědo-
mí už od začátku, spolu s utahováním kohoutku 
a recyklováním odpadů, ale prostě ji odsunula 
a znovu zvedla bačkoru. Když vyšla jedna, dříve 
nebo později za ní vyjde druhá.

Nesnášela rojení. Je sice pravda, že to-
hle byla její první zkušenost s nimi a nikde se 
nemohla ani za mák poučit o způsobech roz-
množování lesních mravenců – protože se tím, 
chválabohu nikdo normální nezabýval – a ta 
skrznaskrz živá zkušenost, kterou včera získa-
la, jí zabránila hledět na ten přirozený feno-
mén alespoň se špetkou zájmu. Zmocňovala 
se jí hrůza a nedokázala si pomoci – stačilo jen 
pomyslet na to, jak včera mravenci obsadili 
schodiště, dokud nebylo úplně pokryto čer-
nými hemžícími se tečkami, pak ji to popadlo, 
pozpátku zacouvala ke dveřím, nenápadně se 
otočila k východu a pak utíkala bezhlavě co nej-
dál od toho přirozeného jevu.

Čí koneckonců byl ten dům, její nebo jejich? 
Bezděky se podívala na hodinky. Zbývají ještě 
čtyři hodiny, než přijde Šimon domů, ale i kdy-
by tady byl dříve, nemohl by jí pomoci, protože 
měl ke všem těmto věcem svůj zcela typický 
postoj: počkej, až to přejde.

Zatnula zuby – dírkou vykouklo ještě jedno 
malinké tykadlo – prokletá mantra o pomíjivosti 
všeho, tady tohle rozhodně není pomíjivé, při-
cházejí podle svých vlastních pravidel, nejdříve 
vyzvědači, potom jezdectvo a nakonec král a bi-
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tva je ztracená, zbraně odhozeny na zem, zabe-
rou schodiště, po něm ložnici, udělají si nová 
hnízda a nakonec budou žít v obrovském mra-
veništi, kde se budou dál rozmnožovat, hloubit 
chodby v jejím ložním prádle, létat a zamotávat 
se jí do vlasů a sežerou celičký dům až do zá-
kladů.

Objevilo se ještě jedno tykadlo. Za ním ono 
štíhlé tělo s křídly tenkými jako papír. Krátce 
jimi zatřepetalo, až jí z toho zvuku zamrazilo 
v kostech, znělo to jako zvuk vojenského leta-
dla, a vyletělo do vzduchu, vypadalo to, že míří 
přímo na ni, načež ho ten obrovský zadek stáhl 
k zemi, přistál a zdánlivě nenuceně složil křídla 
a vydal se do rohu. Zvedla ruku, ještě dočista 
v šoku ze setkání blízkého druhu, k němuž má-
lem došlo, a mlátila po matce tak dlouho, do-
kud ji téměř nerozložila na prvočinitele.

Tak dobře, no. Když si uvědomila, co dělá, 
sklouzla po obložení na zem, schovala tvář do 
dlaní a ze všech sil se snažila chovat se trochu 
racionálněji. Propadat fóbii kvůli mravencům, 
mravencům, no tak prosím vás. To jsou ta klid-
ná malá zvířátka, která v řadě za sebou pocho-
dují po stopách něčeho neznámého, vtrhnou ti 
do domu a vyprázdní spíž – drobek po drobku, 
zrníčko za zrníčkem, dokud všechno nezmizí.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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The Swarming

First, a feeler peeked out of the hole; 
it quivered slightly, almost invisibly, and 
disappeared. She wanted to step back – her 
heart was pounding frantically – but she froze 
on the spot, unable to move an inch. For at 
least a minute, there was complete silence 
in the house, and then – the sound spilled 
over into the entire space, skipped from one 
wooden panel to another, everything cracking, 
giggling, tickling the old house, until it burst 
into laughter, the sound of a waterfall; and 
then, out of the first hole in the panel, peeped 
the first mother.

Motionless, she stared at it – she could not 
look away even she wanted to, feeling as if she 
were stuck to the tiny dark creature of the night 
that was clambering towards her; her heart 
constricted, not allowing her to take a single 
breath. The mother was a long, slim lady ready 
to lay, and its rounded abdomen containing a 
million eggs burst like a ripe fruit, while its head 
with feelers still moved and its first pair of legs 
scratched on as if progress were an option, and 
its wings rapidly quivered. She hit it one more 
time; this time she separated the head, which 
helplessly rolled over to the nest entrance and 
got stuck in the hole with its jaw open.

Her hand dropped and she averted her 
glance. She had chills all over her body – not 
only because the first leaves on the trees 
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protected her from the sun’s glare – but 
something grabbed her guts and squeezed 
them like an overripe lemon. She doubted 
that this hand of conscience had been there 
forever, together with tightening the faucets 
and recycling waste, and she just pushed it 
away and raised the slipper again. If one has 
come out, then sooner or later another one is 
going to follow.

She hated swarming. It was true that this 
was her first experience with them, and it was 
impossible for her to have learned anything 
about the ways horse ants reproduce – for 
thank God, anyone with sense would stay away 
from the subject – regardless, the thoroughly 
live experience gained yesterday prevented 
her from looking at this natural phenomenon 
without even a tad of interest. Horror possessed 
her, she could not help herself – merely 
recalling how the ants took over the staircase 
yesterday until it was fully covered with black 
seething dots, she felt overcome, she retreated 
backwards to the door, inconspicuously 
turned, stepped out, and ran headlong as far 
as possible from the natural phenomenon.

Whose house was it after all, theirs or hers? 
Inadvertently she glanced at her watch. Four 
hours remained before Simon would come 
home, but even if he arrived earlier, he would 
not be able to help her, because his typical 
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attitude in all these situations was: wait till 
it’s over. 

She clenched her teeth – another tiny 
feeler came out of the hole – be damned the 
mantra on the transience of everything, these 
things here are certainly not transient, they’re 
coming on their own rules: first espionage, 
then cavalry, finally the regent, and the battle 
is lost, weapons dropped to the ground, they 
will take over the stairs and then bedroom, 
build new nests and eventually they will all live 
together in a huge anthill, where they will keep 
on mating, digging tunnels in her bed linen and 
flying around and entangling in her hair, while 
they eat away the whole house, right down to 
its foundations.

Another feeler appeared. Behind it, the 
slim body with wings thin as paper. The wings 
shortly fluttered and the sound made her 
bones freeze, it was the sound of a military 
plane crashing, and the thing flew up in the 
air, seemed to aim directly at her, whereupon 
the huge abdomen pulled it down to the floor, 
it landed and seemingly casually folded its 
wings and proceeded to the corner. She raised 
her hand, still in utter shock from the close 
encounter of the kind that almost happened, 
and slammed the mother until she almost 
broke it down to base elements.

Okay, now. When she realised what she 
was doing, she slid down the panelled wall 



312 313

to the ground, covered her face in her hands 
and tried, with all her might, to behave a bit 
more rationally. To have a phobia about ants – 
ants, come on, you can’t mean that. Ants are 
just little quiet animals who march one after 
another on the trails of something unknown, 
they will invade your house and clear out your 
pantry – crumb by crumb, grain by grain, until 
everything is gone.

Translated by Robert Hýsek
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Srbský básník Dejan Matić se narodil roku 1979 
v srbském městě Kruševac. Vystudoval srbštinu a li-
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a ředitelem každoročně pořádaného mezinárodní-
ho Bělehradského básnického a knižního festivalu 
Trgni se! Poezija. Jako redaktor připravil k vydání 
přibližně stovku knih prózy i poezie evropských spi-
sovatelů všech generací (I. Andrić, E. Södergran, T. 
Różewicz, K. Anderson, D. Novaković, S. Tontić, E. 
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(bilingual edition, translated by Novica Petrović, 
2013). The collection won the 2013 Miroslav Antić 
Prize.
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Učeći gramatiku 

Učeći gramatiku starog grčkog jezika, 
utrnulog tela, u nepravilnom položaju; 
dalek pospalim stanovnicima grada, 
savršeno tuđ i starim Grcima i sebi, 
u ove sitne sate, maštam o čitanju Homera, 
u originalu. 

Reči koje ne shvatam potpuno, oblici 
koje ne prepoznajem, uzimaju dah: 
zapliću jezik kao poljubac u usta. 
Ali taj strani, i dugo iščekivani zvuk 
osvaja: 
poput strasti kojima smo krenuli u susret; 
dolazi kao početak i kraj
A i Ω.

A kada Odisej, ovoga puta zauvek, ostavi 
Itaku, i otplovi ka obalama sveta, 
ustanem od stola, legnem na krevet: 
na mirnu površinu mora. 
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Učit se gramatiku 

Učit se gramatiku starořeckého jazyka, 
s tělem celým ztuhlým, v nesprávné poloze; 
vzdálený ospalým obyvatelům města, 
dočista cizí starým Řekům i sobě, 
za hluboké noci sním, že čtu Homéra
v originále. 

Slova, jež chápu jen vzdáleně, tvary, 
které nepoznávám, přesto mi berou dech:
kroutím jazykem v ústech jako při líbání.
Ale ten cizí, dlouho očekávaný zvuk
uchvacuje:
jako vášeň, s níž jsme si šli v ústrety;
přichází jako začátek a konec 
A i Ω.

A když Odysseus, tentokrát navždy, opustí 
Itaku, a odpluje k pobřežím světa, 
vstanu od stolu, ulehnu na postel: 
na klidnou hladinu moře. 

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová 
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Learning Grammar

Learning the grammar of Ancient Greek,
my body numb, its position irregular;
distant from the sleepy inhabitants of the city,
perfectly foreign to both ancient Greeks and 
 myself,
in these wee hours I imagine reading Homer
in the original.

Words that I don’t entirely understand, forms
that I don’t recognise, take a deep breath:
twisting my tongue like a kiss on the mouth.
But that foreign, long awaited sound
captivates:
like passions we come forward to meet; 
it comes like a beginning and an end,
A and Ω.

And when Odysseus, this time for good, leaves
Ithaca and sails towards the world’s shores,
I get up from the table, lie on the bed:
on the tranquil surface of the sea.

Translated by Novica Petrović
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Ivan Matoušek (* 1948 v Praze) je český spisovatel, 
básník a výtvarník, žije v Úvalech u Prahy.
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soubor zápisů Jedna věta. Jeho nejnovějším dílem je 
Autor Quijota Ivan Matoušek.

Poezii se věnoval převážně v osmdesátých letech. 
V roce 2000 vyšel pod názvem Poezie soubor básnic-
kých sbírek Marie (1982) a Poezie a serigrafie před 
koncem 80. let (1990).
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Babel dva aneb Točí se

8. 9. 2012
Hlasy:
Muž – nekompromisní
Stařec – statečný i smířlivý
Mladík – rozpačitý i servilní

Muž:  Jste nebezpečný šílenec.
Stařec: Já nejsem nebezpečný šílenec. Nebez-

pečný šílenec jste spíš vy.
Muž: No, jak myslíte. Počítám do tří. Jedna…
Stařec: Ne, počkejte, pane profesore. Schovej-

te tu pistoli. Vždyť přece na tom, co si 
kdo myslí, už dávno nezáleží.

Muž: Takhle uvažujete vy, a podle toho to 
tady dneska vypadá.

Stařec: To je pokrok.
Muž: Pokrok?! Takže dva…
Stařec: No budiž, pro mě za mě, když jinak ne-

dáte…
Muž: Tři…
Stařec: Točí se. (Leč to již třeskne výstřel.)
Muž: Pozdě. (po chvíli) Ty se na mě zlobíš, já 

vím.
Mladík: Pane profesore, já se nezlobím… To je 

těžký. Vy nejste odsud. Jste studova-
ný. Nepochybuji, že máte pravdu. Ale 
s tímhle starcem tu byla celá historie.

Muž: No tak vidíš.
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Mladík:  Hm… Ale odpovězte mi jako vědec 
– nemůže i takový člověk prospět bu-
doucí společnosti?

Muž: A čím?
Mladík:  Nevím. Asi ničím.

Babel Two, or It Moves

8 September 2012
Voices:
MAN – uncompromising
OLD MAN – brave but also conciliatory
YOUNG MAN – sheepish but also compliant

MAN:  You are a dangerous lunatic.
OLD MAN: I am not a dangerous lunatic. 

You are the dangerous lunatic.
MAN: Alright, then. I’ll count to three. 

One…
OLD MAN: Wait, professor. Put the gun 

away. It no longer matters what 
anyone thinks.

MAN: With that way of thinking, no 
wonder the world is the way it 
is.

OLD MAN: That’s progress.
MAN: Progress?! Alright. Two…
OLD MAN: Look, then, if you insist…
MAN: Three…
OLD MAN: It moves. (But alas, a shot has 

already been fired.)
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MAN: Too late. (pause) You’re angry 
with me, I know.

YOUNG MAN: I’m not angry, professor… 
It’s difficult. You’re not local. 
You’re a scholar. I don’t doubt 
that you’re right. But there’s an 
entire history surrounding that 
old man.

MAN: There you have it.
YOUNG MAN: Hm… But answer me this, as 

a scientist – can’t even a man 
like that benefit future society?

MAN: And how?
YOUNG MAN: I don’t know. He probably can’t.

Translated by Štefan Kaleta
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wersje (Inverze, 2016). 

Básně publikoval ve všech důležitých polských li-
terárních časopisech (mj. Twórczość, Kresy, Odra, 
Nowy Nurt, Akcent, Studium, Czas Kultury, Tygo-
dnik Powszechny) a také v antologiích poezie: Inny 
świt (Jiný svit, Katovice 1994), Macie swoich poetów 
(Máte své básníky, 1996 a 1997), Długie pożegna-
nie (Dlouhé rozloučení, 1997), Antologia współcze-
snej poezji polskiej (Antologie současné polské po-
ezie, Krakov 2000), 14. 44 (2002), Martwe punkty 
(Mrtvé body, 2004), Altered State: The New Polish 
Poetry (ARC Publications, Velká Británie), Vingt-qu-
atre poètes polonais (Traduits par Georges Lisowski, 
Editions du Murmure, Francie, 2003). 

Jeho básně byly přeloženy do angličtiny, němčiny, 
slovenštiny, francouzštiny, slovinštiny a češtiny. Se-
kretář katastrofického časopisu Arkadie. Pracuje 
v Mikołovském Institutu. Bydlí v Mikołowě.



327

Maciej Melecki (b. 1969) is the author of three 
poetry chapbooks: Zachodzenie za siebie (Behind 
the Self, 1993), Dalsze zajścia (Further Events, 1998), 
Panoramix (Getafix, 2001), and the poetry books: 
Te sprawy (These Matters, 1995), Niebezpiecznie 
blisko (Dangerously Close, 1996), Zimni ogrodnicy 
(Mid-May Cold Spell, 1999), Przypadki in odmiany 
(Cases and Declensions, 2001), Bermudzkie historie 
(Bermuda Tales, 2005), Przester (Overdrive, 2009), 
Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy 1995–2005 
(Always Everywhere Else – Selected Poems 1995–
2005; 2008), Szereg zerwań (A String of Severances, 
2011), Pola toku (The Areas of Flow, 2013), Podgląd 
zaniku (Observing Extinction, 2014), and Inwersje 
(Inversion, 2016).

He has published poems in important literary 
magazines in Poland (Twórczość, Kresy, Odra, Nowy 
Nurt, Akcent, Studium, Czas Kultury, Tygodnik 
Powszechny, and others) and poetry anthologies: 
Inny świt (Another Shine, 1994), Macie swoich 
poetów (You Have Your Own Poets, 1996, 1997), 
Długie pożegnanie (Long Goodbye, 1997), Antologia 
współczesnej poezji polskiej (Anthology of Modern 
Polish Poetry, 2000), 14.44 (2000), Martwe punkty 
(Dead Points, 2003), Altered State: New Polish 
Poetry (UK, 2003), and Vingt-quatre poètes polonais 
(trans. Georges Lisowski, Editions du Murmure, 
France, 2003).

His poems have been translated into English, Spanish, 
Slovenian, German, Serbian, Slovak, and Czech. He is 
the secretary of Arkadie, a “catastrophic” magazine. 
He is the director of the Mikołów Institute (Instytut 
Mikołowski) and lives in Mikołów.
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NIC DALEJ

Zupełne zatonięcie, zanurzenie płytkie, ledwo 
 wystające
Kończyny, ledwo odsłonięte członki i wszystko, 
 co jest
Na rzekomo swoim miejscu, wilgotnieje 
 i przechodzi w inną
Postać. W dotyku nie ma suchości, choć  mokro 
 nie robi się
Od razu, nie zostaje przy tym żadna cząstka,
Która przebić by mogła drewnianą nogę czy 
 blat swoim
Biciem, jest sucho tylko na zewnątrz, gdzie 
 zwija się

Worek po cemencie, w rogu podwórka liszaj 
 na odstającym płacie
Tynku. Rozkład ciepłem, poczucie jak odpadek,
Ogryziona ze światła kość. Więc nie wracać, bo 
 co dalej.
Więc stać jak na rozdrożu, obok kogoś, obok 
 strzępu,
A jednak w oddaleniu przymkniętej powieki, 
 słysząc niby
Wyraźnie wzbierającą strugę, w nieoddzieleniu, 
 przez poniekąd
Zostać i zawsze odchodzić, tu, na skwerze, 
 wyleniałym rombie

Trawy, w tym spłaszczeniu, nieskupionym 
 stanie, przechodnim
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Pomruku, mrowiejącym szpiku i zdrewniałym 
 okrążeniu
Budynków, nie domów, wśród szumów 
 połkniętych łusek
I szelestu cieni, gdzie nic nie osiąga szczytu,  
 w zapadnięciu,
Opadnięciu, odchodząc bez styku,  
 w naderwanym zamiarze
Pozostania, na żaden przypadek nie mając 
 zdania. Opuszczony przez
Piorun dół – tak, tam się znaleźć, aż do 
 nastania ustania, w migotaniu

Przedsionka i nerwowym ruchu, tak, teraz, 
 wtedy i kiedyś, by dalej
Już tylko potem i zaraz. Zawsze później, zawsze 
 nie teraz, może
Kiedy indziej, byle nie tak, jak chce ktoś inny, 
 od razu i
Natychmiast. Katarynka, bębny i trąbka. Skrzek 
 i skrzyp.
Spiłowane dźwięki, odbite daty, idylla 
 pocztowego znaczka,
Weselna karta z życzeniami, melodyjka 
 weselnego marsza. A potem
Zabłąkana pustynia, ćma na białej ścianie, 
 i potem ociemniała ściana.
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DÁLE NIC

Úplné potopení, plytké ponoření, sotva 
 čouhající
Končetiny, sotva odkryté údy a všechno, co je
Zdánlivě na svém místě, vlhne a transformuje 
 se do jiné
Podoby. Dotyk v sobě nemá suchost, i když 
 mokro se nedělá
Hned, nezůstává při tom žádná částečka,
Která by mohla prorazit dřevěnou nohu nebo 
 pult svým
Úderem, sucho je pouze venku, kde se kroutí

Pytel po cementu, v rohu dvorku lišejník na 
 odchlípnutém plátu
Omítky. Tepelný rozklad, pocit jako odpadek,
Ze světla okousaná kost. Takže se nevracej, 
 protože co dál.
Takže stát na rozcestí vedle někoho, vedle  útržku,
A přece v odstupu přivřeného víčka, slyšet 
 rádoby
Zřetelně se rozvodňující strouhu 
 v neoddělenosti, skrze poněkud
Zůstat a vždy odcházet, tady, na pruhu zeleni, 
 vylínalém obdélníku

Trávy, v tom zploštění, nesoustředěném stavu, 
 přechodném
Zamručení, hemžícím se morku 
 a zdřevnatělém obchvatu
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Budov, ne domů, uprostřed šustění polknutých 
 šupin
A šelestu stínů, kde nic nedosahuje vrcholu, 
 v zapadnutí,
V upadnutí odcházet bez dotyku, v natrženém 
 odhodlání
Zůstat, pro žádné případy bez názoru. Bleskem
Opuštěná jáma – ano, tam se ocitnout, až do 
 nastání ustání, s fibrilací

Síně a nervním pohybem, ano, teď, tehdy 
 a kdysi, aby dále
Už jenom potom a hned. Vždy později, vždy ne 
 teď, možná
Někdy jindy, hlavně ne tak, jak chce někdo jiný, 
 hned a
Okamžitě. Flašinet, bubny a trubka. Skřek 
 a skřípot.
Opilované zvuky, oražená data, idyla poštovní 
 známky,
Svatební přání s gratulacemi, melodie 
 svatebního pochodu. A pak
Zbloudilá poušť, můra na bílé zdi a potom 
 mourem pokrytá zeď.

Přeložil Jan Faber
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NOTHING FURTHER

A total drowning, a shallow dip, legs barely
Sticking out, limbs barely exposed and 
 everything that is
Allegedly in place grows moist and changes
Shape. In the touch there is no dryness, 
 though it doesn’t get wet
At first, not a particle is left
That could pierce the wooden leg or the table 
 top with its
Beating; it is dry only on the outside where an 
 empty cement bag
 
Is rolled up; in the corner of the yard — 
 a patch of mould on the peeling
Plaster. Decomposition in the heat, a feeling 
 like a scrap,
The light picked clean off the bone. No coming 
 back, because what’s next
To stand, then, as if at the crossroads, next to 
 somebody, next to a wreck,
But in the distance of half-closed eyes, clearly 
 hearing something like
A swelling stream, in non-separation, through 
 somehow
Stay and always go, here, in the square, 
 a moulted rhombus
 
Of grass, in this flattening, in a state of  
 non-matter, a transitory
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Murmur, in the tingling marrow and in the 
 arborised circle
Of buildings, not houses, amidst the hum of 
 swallowed scales
And the rustle of shadows where nothing 
 reaches the summit, in the falling
And the fall, leaving with non-contact, in 
 a strained intention
Of staying, with no opinion on any case. A pit 
 left
By the lightning — yes, to stay there until the 
 ensuing of ceasing, in the atrial
 
Fibrillation and a nervous movement, yes, 
 now, then and some time later to have
Only later and right away. Always later, always 
 not now, maybe
Some time later, not like this, like somebody 
 else wants it, right now and
Immediately. Hurdy-gurdy, drums and 
 trumpet. Spawn and scratch.
Sounds filed down, imprinted dates, a postage 
 stamp idyll,
A wedding card, the melody of a wedding 
 march. And then
A stray desert, a moth on a white wall, and 
 then a blind wall.

Translated by Adam Zdrodowski
(published in Jacket2 on 24 November 2015)
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Vladimír 
Merta 
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Narozen 1946 v Praze. Absolvent FAMU – fil-
mová a tv scenáristika a režie. Hudebník, publicista, 
esejista a spisovatel. 

Vydal brzy první LP desku u francouzské společnos-
ti Vogue (1969, 2009). Další publikační možnosti 
byly silně omezeny represivní politikou režimu. Na 
sklonku osmdesátých let mu Panton vydal dvojdesku 
s živým koncertem (1989, 2010). S přestávkami vy-
stupoval, publikoval a pokoušel se o vlastní filmařské 
projekty (scénář celovečerního filmu Opera ve vinici, 
FS Barrandov, režie J. Jireš, režie pořadu Tak ti ď… 
věnovaného památce J. Ježka a Semaforu v Lucer-
ně, Čas her, Krajiny duše, krajiny těl, Saužení lásky 
v Ateliéru, režie T. Rózewiče – Kartotéka v Ypsilonce 
– zakázáno STB; Hodina vlka – Daniela Fišerová, Olo-
mouc).

Zakládající člen Evropského kulturního klubu, za 
který se zúčastnil setkání sítí evropských kulturních 
sítí v Irsku v roce 1992. Psal podněty pro minister-
stvo kultury, ČT, úvahy a reflexe pro LN, Reportéra, 
MF Dnes, Ad, Jonáš, sborník folkloristických studií 
Národopisné aktuality, fotografoval a účinkoval ve 
Strážnici. Během osmdesátých let psal a režíroval 
animované filmy. Věnuje se filmové, divadelní a scé-
nické hudbě, zhudebňování poezie, improvizované 
hudbě na pomezí žánrů. Od roku 1991 vydal ve vlast-
ním nakladatelství ARTeM knihu textů, školu hry na 
harmoniku a kytaru, zvukové nosiče.
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Vladimír Merta (b. 1946, Prague) is a musician, 
publicist, essayist, and writer. He graduated from the 
Film and TV School of the Academy of Performing 
Arts in Prague, in film and television scripts and 
direction. 

His first LP was issued by the French company 
Vogue (1969, reissue 2009). His other publication 
possibilities were heavily curtailed by the repressive 
political regime. At the end of the 1980s Panton 
published a double-LP of live concerts (1989, reissue 
2010). He performs, publishes, and works on his 
own film and theatrical projects.

He is a founding member of the Czech European 
Culture Club, which he represented at a meeting of 
European cultural networks in Ireland in 1992. He 
has written treatments for the Czech Ministry of 
Culture and Czech Television, essays and reflections 
for the journals Lidové noviny, Reportér, MF Dnes, 
Ad, Jonáš, a collection of folklore studies, and 
photography. During the 1980s he also wrote and 
directed animated films. He dedicates himself to 
film and theatre music and other soundtrack music 
to accompany poetry, and improvised music on 
the border of genres. Since 1991 he has published 
his own texts, instruction books on accordion and 
guitar, and his own CDs.
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Černá známka

Vítkovi

Tam co čpí fosfor a dým
stál kdysi dětský dům
Chci jít a pomáhat
– ale nevím kde komu a s kým
Svět je velký dětský hřbitov
počni syna zasaď strom postav dům
otec: starý dobrý Kalašnikov
matka: střela dum-dum
Šest hodin jízdy autem trpký zážitek
naložit jumbo jet proviantem zalehnout do 
 kytek
S občankou fasuješ plechový štítek
s vyrytou krevní skupinou
Černá známka – matka všech bitev vládne krajinou
Zaléhá své děti láskou pod sebou
nemilosrdný kámen semínka sotva zasetá
Národy s páskami na rukou rukojmí míru
Slova mudrců v náhrobcích zakletá
A každá noc je jako ráno
a jaro zimní čekání na léto
Každý den malé soukromé Sarajevo
a každou noc malé morální Sowetto
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Black Mark

For Vítek

Phosphor and smoke over the land
Where an orphans’ home did stand
I’d like to give a hand, but know not
– how nor to whom
The world is one mass children’s tomb
Teach your children to build, not scoff
Father: Better the old Kalashnikov
Mother: Dum-dum rounds for firing off
A bitter journey six hours by car
To outfit a jet with aid from afar
Issued a dog tag with O POS engraved
In case there’s anything left to save
Black mark – the mother of all battles rules
Her land with empty schools
Children laid into graves with love
Compassionless stone 
The seed barely sown
Nations with armbands peace’s hostages
In cursed little graves words of sages
And every night is bright like morning
The wintry spring awaits the dawning
And on and on and so it goes
Daily private Sarajevos
Nightly moral Sowettos

Translated by Matthew Sweney
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Marián 
Milčák 

Foto: Zdeněk Zůna
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Marián Milčák (nar. 1960, Revúca) je sloven-
ský básnik, prekladateľ a literárny vedec.

Vyštudoval slovenčinu a nemčinu na FF UPJŠ v Pre-
šove, pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na FF UPJŠ 
v Košiciach a ako lektor na Sliezskej univerzite v Kato-
viciach. Vyučoval v Ljubljane na slavistike slovenský 
jazyk a literárne disciplíny, momentálne vyučuje na 
FF UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1999 – 2003 pracoval 
ako lektor slovenského jazyka a literatúry na Varšav-
skej univerzite. 

Venuje sa pôvodnej tvorbe a teórii básnického tex-
tu. Etabloval sa predovšetkým na stránkach časopisu 
Romboid. Bol redaktorom literárnych zošitov Tichá 
voda (Košice). Ladením je jeho poézia blízka tvorbe 
Rudolfa Juroleka, Daniela Pastirčáka a Erika Grocha. 
Spolupracoval so skupinou tvorcov časopisu Poboc-
za (Poľsko) a s vydavateľstvom Modrý Peter v Levoči. 
V 90-tych rokoch 20. storočia pomáhal bratovi Petro-
vi Milčákovi iniciovať literárne podujatia a básnické 
festivaly. Profesionálne i ľudsky je v blízkom kontakte 
s mnohými významnými autormi (Miroslav Brück, 
Marián Andričík, Valerij Kupka). 

Jeho básne boli preložené do angličtiny, češtiny, 
poľštiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny, 
maďarčiny, chorvátčiny, slovinčiny, litovčiny a iných 
jazykov. Výber z jeho poézie pod názvom Opus 
her(m)eticum vyšiel v Slovinsku (Ľubľana, 2003). 
Sám prekladá najmä z poľštiny (Kornhauser, Her-
bert). Z ruštiny preložil zbierku básní Valerija Kupku 
Nestálosť. Žije v Levoči.

Vydal osem básnických zbierok, posledná Hra s had-
mi vyšla v roce 2014.
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Marián Milčák (b. 1960, Revúca) is a Slovak 
poet, translator, and academic. He graduated in 
Slovak and German language and literature from the 
Faculty of Arts at the University of Prešov; he used to 
be a lecturer at the Silesian University in Katowice, 
now he works as a teacher at the Faculty of Arts 
of Pavol Jozef Šafárik University in Košice. He also 
taught literary disciplines and courses in the Slovak 
language in Ljubljana and in the years 1999–2003 he 
was a lecturer in Slovak language and literature at 
the University of Warsaw.

His focus is both on original writing and the 
theory of poetic text. He established himself on 
the pages of the magazine Romboid. He was an 
editor of the literary edition Tichá voda in Košice. 
He collaborated with the group of authors around 
the literary magazine Pobocza (Poland) and with 
the publishing house Modrý Peter in Levoča. In the 
1990s he helped his brother Peter Milčák launch 
literary contests and poetry festivals. 

His poems have been translated into English, 
Czech, Polish, German, French, Russian, Ukrainian, 
Hungarian, Croatian, Slovenian, Lithuanian, and 
other languages. The selection from his poetry Opus 
her(m)eticum was published in Slovenia (2003). He 
translates mainly from Polish (Kornhauser, Herbert). 
He also translates from Russian, such as Valery 
Kupka’s poetry collection Instability. He lives in 
Levoča.

Marián Milčák is the author of eight poetry books; 
his most recent is Hra s hadmi (Playing with Snakes, 
2014) 
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(á la mode)

menia pozície – veľmi zblízka by sa nemohli
vidieť 
vyčkávajúce regimenty kníh (príbehy v pozadí) 
umožňujú rozhovor 
každý z nich si obradne zloží masku a z tváre 
 strhne 
tvár
otvorenosť o ktorú ide likviduje singularitu 
významu
(ona i on) tušia 
že mikroprejavy v mimike sa nedajú ovládnuť
kreslá do ktorých ich usádza hľadanie 
 vhodných 
tém a pohodlia len zväčšujú vzdialenosť 
medzi nimi 
akoby sa mlčaním rodili 
v reči 

vedia 
že mimika prezradí vzrušenie ktoré sa patrí 
skryť odtlačok jazyka je rovnako jedinečný 
ako odtlačok prsta 
ale on teraz nemyslí na svoje previnenia 
ona lungo 
on ristretto 
obaja rozlomení nahrádzajú pochmúrne témy 
komickými 
aby sa zachvelo tvárové svalstvo 
v úsilí pochopiť aspoň zlomok existencie 
toho druhého 
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ako pred veľkou porotou 
vypovedá veľký jarmový sval 
ale len jediný úsmev ktorý vyjadruje stav 
šťastia 
dvíha kútiky úst a jemne priviera oči 
musculus orbicularus oculi
obopínajúci oko 
sa sťahuje
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(á la mode)

changing positions – they could not see each 
 other
that close
regiments of books waiting (stories in the 
 background)
enable the conversation
ceremoniously, they each take off their mask 
 and then
their faces
the openness that matters destroys the 
 singularity
of meaning
(she and he) sense
that microexpressions cannot be controlled
armchairs they settle into while searching for 
 appropriate
topics and comfort just enlarge the distance
between them
as if through silence they were born
in speech

they know
facial expressions will give away the 
 excitement supposed to
be hidden tongueprints are as unique
as fingerprints
but he does not think about his transgressions 
 now
hers lungo
his ristretto
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both broken they substitute gloomy topics
with comical ones
to make facial muscles shiver
in an attempt to understand at least a fraction 
 of existence
of the other
as in front of a grand jury
the zygomaticus major muscle gives evidence
but only a single smile expressing the state
of happiness
raises the corners of the mouth and closes the 
 eyes
the musculus orbicularus oculi
encircling the eye
is contracting...

Translated by Lenka Dědková
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Josef 
Mlejnek 
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Český básník, literární a divadelní kritik, překla-
datel polské a francouzské literatury (Czesław Miłosz, 
Sławomir Mrożek, Leszek Kołakowski, Alain Besa-
nçon, Claude Tresmontant, Elie Wiesel aj.). Narodil 
se v roce 1946 v Žatci, vystudoval filosofii a češtinu 
na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
Coby katolický intelektuál pracoval v 70. a 80. letech 
postupně jako kulturní referent, knihovník, ošetřo-
vatel skotu, pomocný dělník v chladírnách, topič. 
Redigoval samizdatové časopisy Střední Evropa a Ko-
munikace. V roce 1985 podepsal Chartu 77. Po lis-
topadu 1989 pracoval jako redaktor. Napsal básnic-
ké sbírky Pastvina (1993), Naprosté motivy (1998), 
Závěsná lávka (2004), Zcestymluv (2007) a Sklepní 
okénko (2013). Je rovněž autorem esejistických knih 
Blázen jsem ve své vsi (1980, 1985), Křesťanská uni-
verzita Josefa Floriana (samizdat 1985, knižně 1999) 
a Cosi ve vzduchu (2000). V roce 2005 vydal vzpo-
mínkovou knihu Nelegendy o malých inkvizitorech. 
V současnosti žije střídavě v Praze a na Vysočině.
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Josef Mlejnek (b. 1946, Žatec) is a Czech poet, 
literary and theatre critic, and translator of Polish 
and French literature (Czesław Miłosz, Sławomir 
Mrozek, Leszek Kołakowski, Alain Besançon, Claude 
Tresmontant, Elie Wiesel, etc.). He has a degree 
in philosophy and Czech from the Philosophical 
Faculty of Masaryk University in Brno. As a Catholic 
intellectual, he worked in the 1970s and 1980s 
variously as a cultural correspondent, librarian, 
cattle keeper, a workman’s assistant in a cold 
storage facility, and as a stoker in a boiler room. 
He edited the samizdat magazines Střední Evropa 
(Central Europe) and Komunikace (Communication). 
He signed Charter 77 in 1985. After the Velvet 
Revolution he worked as an editor. He has written 
the poetry collections Pastvina (Pasture, 1993), Na 
prosté motivy (Simple Motives, 1998), Závěsná lávka 
(Hanging Bridge, 2004), Zcestymluv (Turnoutoftalk, 
2007), and Sklepní okénko (Cellar Window, 2013). He 
is also the author of books of essays: Blázen jsem 
ve své vsi (I’m the Idiot in My Village, 1980, 1985), 
Křestanská univerzita Josefa Floriana (Josef Florian 
Christian University, samizdat 1985; official press 
1999), and Cosi ve vzduchu (Something in the Air, 
2000). In 2005, he published a book of memoirs, 
Nelegendy o malých inkvizitorech (Non-Legends of 
Little Inquisitors). At present he alternates between 
Prague and the Bohemian-Moravian Highlands. 
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Cesta do Andělské Hory

Cesta, stezka vinula se vzhůru, dalo se po ní dojít
do Andělské Hory. Světlo pod svícnem temnot.
Říkalo se tomu kraji vojenský prostor. Po amnestii
v šedesátém roce se po ní vraceli propuštění 
 vězni.
Nabízeli jsme jim něco k pití a chleba se 
 škvarkovým
sádlem. Zůstávali stát venku, nikdo nevstoupil
dovnitř. Krajina je ve mně s detaily, v celé
vyklenutosti. Po letech přicházím, vidím, kde byla,
ale ona tam není, ona není! Jiný les, po stezce ani
stopy. Podél potoka vystupujeme k hrázím, 
 v tůních
pod nimi jsem si před půlstoletím vysazoval 
 pstruhy.
Dům a sad také nikde, místo nich propletenec
křovisek se zmarněnými pokusy o stromy svým
zhuštěním jako by zakrýval Záhořovo lože. Jen
chromá jabloň mne tu pamatuje. S jediným,
posledním jablkem suplujícím v polotmě slunce.
V nedostižné výšce. Nedosáhl jsem pro ně.
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The Way to Angel’s Hill

The way, the path wound upwards and could 
 take you
to Angel’s Hill. A light under the candelabra of 
 darkness.
They used to call this region “military space”. 
 After the amnesty
in 1960, released prisoners returned down this 
 road.
We offered them something to drink and 
 bread with lard
and pork cracklings. They stayed outside, 
 never entered
the house. The landscape is within me, 
 detailed, in its
curvations. I’m returning years later, seeing 
 where it used to be,
but it isn’t there any more, no! A different 
 forest, the path is
lost. We walk along the stream up to the dikes 
 where I stocked
trout in the pools below a half-century ago.
The house and orchard are gone too, in their 
 stead a tangle
of bushes with their thwarted attempts at being 
 trees
so dense as if to cover Záhor’s bed. Only the
crippled apple tree remembers me. With its 
 very
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last apple supplying the sun in the semidarkness.
At an insurmountable height. Out of my reach.

Translated by Robert Hýsek
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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Liturgie

Prarodiče mne brávali s sebou na mši,
na liturgii do pravoslavné cerkve v Žatci.
Bohabojní, přistupovali ke stolu Páně,
přijímajíce jeho Tělo a Krev.
Vybavuji si kněze v ornátu,
proměněný kvašený chléb
i víno (snad) červené barvy,
kupodivu ne zpěv,
ten byl v paměti přebit tím,
co jsem později slýchal o pohřbech.

Nechápal jsem,
ani jsem nic nevyčetl z tváří
a postav na ikonostasu.
Ale strop v kopuli chrámu,
modř oblohy s hvězdami,
celý vesmír nad námi,
vyvolával ve mně bázeň a v ní otázku:
Odkud to všechno? Lidé, zvířata, věci.
Proč Bůh…

Trvalo pak léta, než jsem se
mohl stát znovu dítětem.
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Liturgy

My grandparents used to take me to mass,
to a liturgy in the Orthodox church in Žatec.
Godfearing, they approached the table of the 
 Lord,
accepting his Body and Blood.
I remember the priest in his chasuble,
the leavened bread, changed,
even the wine of (perhaps) red colour;
no singing, surprisingly,
for this was trumped by the memory
of what I later used to hear at funerals.

I never understood,
never read anything from the faces
and figures on the iconostasis.
The ceiling of the church dome,
the blue of the sky with stars,
the whole universe above us
inspired awe in me and there came the question:
Where is it all from? The people, animals, 
 things.
Why God…

Then it took years before I could
become a child again.

Translated by Robert Hýsek
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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Emmanuel 
Moses 
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Francouzský básník, překladatel a prozaik Emma-
nuel Moses se narodil roku 1959 v Maroku, v přístav-
ním městě Casablanka. Jeho otcem byl francouzsko- 
izraelský filozof Stéphane Mosès, jeho matka je 
malířka Liliane Klapischová. Mezi jeho předky patří  
německý spisovatel Heinrich Kurtzig (1865–1946).

Dětství prožil Emmanuel Moses v Paříži, když mu 
však bylo devět let, rodiče spolu s ním a jeho dvěma 
sestrami odjeli do Izraele. Emmanuel se postupně 
naučil hebrejsky a vystudoval na jeruzalémské Heb-
rejské univerzitě historii.

V roce 1986 se ve svých sedmadvaceti letech roz-
hodl vrátit zpátky do Paříže, kde pracoval jako novi-
nář, organizátor kulturních akcí a nakladatel. Přitom 
se věnoval psaní a překládal z hebrejštiny, němčiny 
a angličtiny své oblíbené autory, mezi jinými napří-
klad Petera Huchela nebo Jaakova Šabtaje. 

V roce 1988 vyšla Mosesovi první básnická sbírka Ve-
čeře (Le Repas du soir). Následující rok vyšla druhá 
sbírka Práce (Métiers) a ještě téhož roku vyšel v na-
kladatelství Gallimard výbor povídek Člověk odešel 
(Un homme est parti). Toto dílo učinilo mladého 
autora známým širší veřejnosti. V roce 1993 zís-
kal Emmanuel Moses Cenu Maxe Jacoba za sbírku  
Budovy asijské společnosti (Les bâtiments de la com-
pagnie asiatique). Za svou tvorbu získal později také 
Cenu Nelly Sachsové.

V roce 2001 vydal v nakladatelství Gallimard anto-
logii moderní hebrejské poezie (zastoupeni v ní jsou 
mj. Jehuda Amichai, Dan Pagis, T. Carmi, David Vogel, 
Dalia Ravikovičová, Israel Pincas). Dosud vydal dva-
náct básnických sbírek, jedenáct prozaických knih 
(romány a povídky), napsal několik rozhlasových her 
a přeložil víc než třicet knih z angličtiny a hebrejštiny.

Básně ze sbírek Pro co stojí žít (Ce qu’il y a à vivre, 
2012) a Temný jako čas (Sombre come le temps, 
2014) vyšly v češtině v překladu Lenky Kuhar Daňhe-
lové v časopise Protimluv.
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Emmanuel Moses (b. 1959, Casablanca) is 
a French poet, translator, and prose writer. His 
father was the French-Israeli philosopher Stéphane 
Mosès, his mother is the painter Liliane Klapisch. 
His ancestors include the German writer Heinrich 
Kurtzig (1865–1946).

He spent his childhood in Paris; when he was nine 
he and his parents and two sisters moved to Israel. 
Emmanuel gradually learned Hebrew and graduated 
in history from Hebrew University in Jerusalem.

In 1986, at the age of twenty-seven, he decided to 
return to Paris, where he worked as a journalist, an 
organiser of cultural activities, and a publisher. At 
the same time, he was writing, and also translating 
his favourite authors from Hebrew, German, and 
English, including Peter Huchel and Yaakov Shabtai.

In 1988, Moses’ first collection of poetry, Le Repas 
du soir (Dinner), was published. It was followed the 
next year by the collection Métiers (Professions) and 
in the same year Gallimard published a collection 
of short stories, Un homme est parti (A Man Left). 
This work brought the young author fame. In 1993 
he won the Max Jacob Prize for the collection Les 
bâtiments de la compagnie asiatique (The Buildings 
of the Asian Company). He later won the Nelly Sachs 
Prize for translation.

In 2001, he published an anthology of modern 
Hebrew poetry with Gallimard. He has published 
twelve volumes of poetry to date, eleven books 
of prose (novels and stories), written several radio 
plays and translated more than thirty books from 
English and Hebrew.
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Ce qu’il y a à vivre 

1.
Si Dieu existait dans la salle obscure de la 
 synagogue
Ou du temple ou de l’église
S’il balayait le monde de son souffle
Comme le vent qui annonce l’hiver ce soir
Peut-être qu’on ferait de la lumière
Peut-être qu’on calfeutrerait les fenêtres
Qu’on porterait les mains aux oreilles
Pour ne pas l’entendre passer

Pro co stojí žít

1.
Kdyby Bůh existoval v temném sále synagogy
Chrámu či kostela
Kdyby ovanul svět svým dechem
Jak vítr, jenž dnes večer ohlašuje zimu
Možná že by byl světlem
Snad utěsnil by okna
Přitiskl ruce na uších
Aby nebylo slyšet, jak odchází
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What Is Worth Living 

1.
If God existed in the gloomy hall of a synagogue
A temple or a church
If He blew his breath around the world
Like the wind that announces winter this night
Perhaps He might make the light
Perhaps He would seal the windows
And cover the ears tight
So no one hears Him leaving
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71.
Quelques vérités sur la vie: Elle doit tenir dans 
 une seule main
La peur ni la perte n’y ont part
Elle est tes quatre éléments
Tu es son unique élément
Sans elle tu n’es rien
Sans toi elle n’est rien

71.
Několik pravd o životě: Musí se vejít do jedné 
 dlaně
Strach ani zmar v něm nemají místo
Život jsou tvoje čtyři prvky
Tys jeho jediný prvek
Bez něho nejsi nic
Bez tebe není ničím

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová

71.
A few truths about life: It must fit in 
 one’s palm
There is no room for fear or loss
It is your four elements
You are its unique element
Without it, you are nothing
Without you, it is nothing

Translated by Kristýna Adámková
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Franciszek 
Nastulczyk

Foto: Malgosia Lebda
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Polsko-český básník a překladatel české a slo-
venské poezie. Narodil se roku 1957 v Bystřici nad 
Olší ve východním cípu těšínského Slezska. Maturo-
val v Československu, poté vystudoval pedagogiku 
a filosofii na Jagellonské universitě v Krakově, post-
graduální studium informatiky na pobočce Lodžské 
Polytechniky v Bielsku-Białe a tělesnou výchovu na 
Vyšší správní škole. Od roku 1983 žije v Bielsku-Bia-
łe a pracuje jako učitel na základní škole. V letech 
2002–2009 byl redaktorem literárně-uměleckého 
časopisu Pobocza (Krajnice). Je členem Spolku pol-
ských literátů v České republice a laureátem cen 
v básnických soutěžích v Polsku i v Česku. 

Samostatně vydal osm sbírek: Tam za pozornie prze-
zroczystym powietrzem (Tam za zdánlivě průzračným 
vzduchem, 1993), Czas i obecność (Čas a přítom-
nost, 1994), Ćmy i inne wiersze (Můry a jiné bá-
sně,1997), Jesień stulecia (Podzim století, 2000), 
Przewodnik ślepego psa (Průvodce slepého psa, 
2003), Przypadkowa wieczność (Náhodná věčnost, 
2006), Hölderlin maluje (Hölderlin maluje, 2009), 
Milion mściwych okruchów (Milion mstivých střepů, 
2014). V ostravském nakladatelství Protimluv mu 
v roce 2014 vyšel výbor z tvorby v překladu Lenky 
Kuhar Daňhelové pod názvem Průvodce slepého psa. 
Z češtiny přeložil například sbírku Obývací nepokoje 
Petra Hrušky (Mieszkalne niepokoje, 2011), ze slo-
venštiny vyšel v jeho překladu knižní výbor básní Iva-
na Štrpky, překládá také Karla Kryla.
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Franciszek Nastulczyk (b. 1957, Bystřice nad 
Olší, the easternmost tip of Czech Silesia) is a Polish- 
Czech poet and translator of Czech and Slovak poetry. 
He graduated from high school in Czechoslovakia, 
and studied philosophy and pedagogy at Jagellonian 
University in Cracow, then did postgraduate study in 
information science at the Bielsko-Biała branch of 
Łódz Polytechnic University, plus physical education 
at a College of Public Administration. Since 1983, 
he has been living in Bielsko-Biała, where he works 
as a grammar school teacher. From 2002–2009 he 
was editor of the literary-art magazine Pobocza 
(The Verge). He is a member of the Polish Writers’ 
Association in the Czech Republic and has won 
poetry prizes in Poland and in the Czech Republic. 

He has self-published eight collections of poetry: 
Tam za pozornie przezroczystym powietrzem (There 
Behind Seemingly Clear Air, 1993), Czas i obecność 
(Time and Presence, 1994), Ćmy i inne wiersze 
(Moths and Other Poems,1997), Jesień stulecia 
(Autumn of the Century, 2000), Przewodnik ślepego 
psa (Guidebook of a Blind Dog, 2003), Przypadkowa 
wieczność (Random Eternity, 2006), Hölderlin maluje 
(Hölderlin Painting, 2009), and Milion mściwych 
okruchów (A Million Vengeful Shards, 2014). 
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chłodno

chłodno chociaż jeszcze nie listopad
pobladła zieleń trawy i niebo przypomina na 
 lato
ale już nie pamiętam twoich słów i gestów
nie czuję dotknięć 
szary piasek zasypał wszystko
piasek dni pustych

jutro pójdę tam gdzie chmury dotykają ziemi
może rozstąpi się zasłona
i znów czyste i pierwsze będą uczucia 
jak rosa na liściach 
jak woda w potoku
i ty powrócisz cała niewypowiedzialna 
 i niesłychana
będziesz 
na chwilę potrzebną
do zmartwychwstania świata

poranny deszcz był ciepły
pływały w nim senne licealistki z pieprzykiem
w środku dekoltu
a może był to mój sen 
zasłonięty gazetą w autobusie
w południe wyszło słońce za późno
na wniebowstąpienie
pozostało otępienie
wysychające kałuże i żal za minionym latem
wczorajszym księżycem nad drogą
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tęsknota za czasem kiedy miałem czterdzieści lat
i myślałem że jestem stary

teraz
jak żużel i popiół
są dni 
wchodzisz i nie wracasz
mówisz i nie rozumie cię nikt
jak beton i stal
są lata
nie zmienisz nic 
ale to co zapomniane
wstydliwe i złe
budzi się w snach i naszym milczeniu

stado gołębi na niebie
zabłysło i zniknęło 
na trawie w ogrodzie leży jesienne słońce
i liście z orzecha włoskiego
niebo takie wysokie
że chcę skoczyć głową do góry
trzyma mnie tylko teoria
grawitacji
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chlad

chlad i když ještě není listopad
vybledlá zeleň trávy a nebe připomíná léto
ale já už si nepamatuji tvá slova a gesta
necítím tvé doteky
všechno zasypal šedý písek
písek prázdných dnů

zítra půjdu až tam kde se oblaka dotýkají země
možná se zvedne opona
a city budou prvotní a čisté
jako rosa na listech
jako voda v potoce
a ty se vrátíš celá nevyslovitelná a neuvěřitelná
budeš
na nezbytnou chvíli
ke zmrtvýchvstání světa

ranní déšť byl vlahý
plavaly v něm ospalé gymnazistky se znamínkem
v dekoltu
možná to byl můj sen
schovaný za novinami v autobuse
v poledne vyšlo slunce příliš pozdě
na nanebevstoupení
zůstala jen otupělost
vysychající kaluže a smutek z konce léta
z včerejšího měsíce nad cestou
stýskání po dobách kdy mi bylo čtyřicet
a myslel jsem si že jsem starý
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teď
dnešní dny jsou
jako škvára a popel
vstupuješ a nevracíš se
něco říkáš a není kdo by ti rozuměl
jako beton a ocel
jsou léta
nezměníš nic
to co bylo zapomenuto
špatné a zahanbující
se probouzí ve snech a v našem mlčení
hejno holubů na obloze
se zablýsklo a zmizelo
v zahradě na trávě leží podzimní slunce
a listí z ořešáku
nebe je tak vysoké
že chci vyskočit hlavou vzhůru
zadržuje mě jen teorie
přitažlivosti

Přeložily Beata Bednářová, Markéta Fucimanová  
a Lucyna Waszková 

(Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký University 
Press, Olomouc, 2014)
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cold

cold although it’s not November yet
faded greenery of the grass and the sky 
 suggest summer
but I no longer remember your words and 
 gestures
I don’t feel your touch
everything’s been buried under grey sand
the sand of empty days

tomorrow I’ll go where clouds touch the 
 ground
maybe the curtain will go up
and feelings will be prime and pure
like dew on leaves
like water in a stream
and you will come back, all ineffable and 
 incredible
you will be
for a moment necessary
for the resurrection of the world

morning rain was balmy
sleepy high school girls swam in it, with 
birthmarks
in their plunging necklines
maybe it was my dream
hidden behind a newspaper on the bus
at noon the sun rose too early
at ascension
only numbness remained
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drying puddles and sadness about the end of 
 summer
about yesterday’s moon above the road
moaning about the times I was forty
and thought I was old

now
today’s days are
like slag and ashes
you enter and don’t come back
you say something and there’s nobody to 
 understand you
like concrete and steel
are years
you won’t change anything
that which was forgotten
bad and shameful
wakes up in dreams and in our silence

a flock of pigeons in the sky
glittered and disappeared
in the garden on the grass lies the autumn sun
and the leaves of walnuts
the heavens so high
that I want to jump, chin up
I’m only kept on the ground by the theory
of gravity

Translated by Petr Anténe
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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Duško 
Novaković

Foto:  Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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Srbský básník a překladatel. Narodil se v Titogra-
du (dnes černohorská Podgorica) roku 1948. Vystu-
doval jugoslávskou a světovou literaturu na Filoso-
fické fakultě v Bělehradě. Dosud publikoval patnáct 
sbírek, prvotina byla Znalac ogledala (Znalec zrcadel, 
1976), za zmínku stojí dvojjazyčné výbory Sati i živo- 
tinje / Sati i životni (Hodiny a živočichové; v srbštině 
a makedonštině, 1980) a Bioskop Lemijer / Cinema 
Lumiere (Kino Lumière; srbsky a francouzsky, 2007), 
výbor z díla Izabrao sam Mesec (Vybral jsem si 
Měsíc, 2003) a výbory z tvorby po roce 2000 Sećanje 
na prve ljude (Vzpomínky na první lidi, 2012) a Za-
bava za utućene (Zábava pro ubité, 2012). Za své 
dílo obdržel několik významných srbských literárních 
cen, např. za knihu Klupe nenagrađenih (Lavičky ne-
oceněných) získal Cenu města Bělehradu za rok 2008 
a Cenu Đura Jakšiće za nejlepší sbírku poezie v srb- 
štině uveřejněnou v roce 2008. Je jedním za zakla-
datelů literárního sdružení Srpsko književno društvo.

Rovněž překládá poezii a prózu z makedonštiny, vy-
dal několik sbírek a antologii současné makedonské 
poezie (2003). Do angličtiny jeho díla překládá ame-
rický básník srbského původu Charles Simić.
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Duško Novaković (b. 1948, Titograd – today 
Podgorica, Montenegro) is a Serbian poet and 
translator. He studied Yugoslavian and world 
literature at the Philosophical Faculty in Belgrade. 
He has published fifteen poetry collections, starting 
with Znalac ogledala (The Mirror Expert, 1976).

Of note are the bilingual Sati i životinje / Sati i životni 
(Hours and Animals; in Serbian and Macedonian, 
1980) and Bioskop Lemijer / Cinema Lumière 
(Serbian and French, 2007), selected poems 
Izabrao sam Mesec (I Chose the Moon, 2003), and 
selected poems after 2000 Sećanje na prve ljude 
(Recollections of the First People, 2012) and Zabava 
za utućene (Fun for the Battered, 2012). He has 
won several important Serbian literary prizes; e.g. 
for the book Klupe nenagrađenih (Benches of the 
Unappreciated) he won the City of Belgrade Prize in 
2008 and the ĐuraJakšic Prize for the Best Serbian 
Poetry Book of 2008. He is a founding member of the 
Serbian Literary Society. He also translates poetry 
and prose from Macedonian, and has published 
several collections of works in translation, including 
an anthology of contemporary Macedonian poetry 
(2003). His works have been translated into English 
by Serbian-born American poet Charles Simić. 
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Slali smo pakete, valida 

da umirimo savest 

Miletu Stojiću
Iz opkoljene zemlje slali smo
Pakete opsađenom gradu
Iz zemlje iscrpljene bombardovanjem
Slali smo gradu iscrpljenom bratskim 
 granatiranjem
Naši neprijatelji su posredovali oko svega
Oko prijema, prevoza i dostave
Zato niko od nas nije strepeo
Da li će paketi stići na vreme
Da li će biti podeljeni, da li će biti pojedeni
Napokon, da li će biti probavljeni ispod ruševina
Pošto mir nije bio ograničen rokom trajanja 
 paketa
Ni strah da će rat prestati nije bio ograničen 
 količinom paketa
A pakete smo slali i slali, na kraju je neko 
 morao da kaže:
Kad ćemo prestati da budemo ovako korisni?
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Posílali jsme balíky, snad 

abychom utišili svědomí

Mile Stojićovi
Z obklíčené země jsme posílali
Balíky městu v obležení

Ze země vyčerpané bombardováním
Jsme je posílali městu vyčerpanému bratrským 
 ostřelováním

Naši nepřátelé vyjednávali o všem
O přijetí balíků, převozu i dopravě

Proto se žádný z nás nestrachoval,
Zda balíky dojdou včas

Jestli budou rozděleny, jestli budou snězeny
Zda je nakonec nebudou vyhrabávat z trosek

Neboť mír nebyl omezen dobou trvanlivosti 
 balíků
Ani strach, že válka skončí, nebyl omezen 
 množstvím balíků

Ale balíky jsme posílali a posílali, až nakonec 
 musel někdo říct:
Když s tím skončíme, budeme pak ještě užiteční?

Přeložil Matěj Matela
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We Sent Parcels, 

Perhaps to Ease Our Conscience

To Mile Stojić
From a besieged country we sent
Parcels to an occupied town

From a land decimated by bombing
We sent them to a town decimated by 
 brotherly bombardment

Our enemies negotiated on everything
On receiving, transport and transfer

That’s why none of us fretted
Whether the parcels were delivered on time

Whether they will be distributed, whether 
 they will be eaten
Or if they will get excavated from the ruins after all

Because peace was not given a sell-by date like 
 the parcels
Not even the fear that war will come to an end 
 was limited by the number of parcels

But we kept sending and sending parcels until 
 it took someone to say:
When we stop doing it will we still be useful?

Translated by Pavel Gončarov 
(in Bludné kořeny / Wayward Roots, Palacký 

University Press, Olomouc, 2014)
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Pavel 
Novotný 

Zdroj: M. Lebda 
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Pavel Novotný (1976) je básník, performer, ex-
perimentátor, hudebník, překladatel; vede katedru 
germanistiky Pedagogické fakulty v Liberci. Je auto-
rem radiofonických kompozic Lžička, Vesmír (cena 
Prix Bohemia Radio 2010) a Tramvestie. Účinkuje 
v kapele Voni. Společně s Jaromírem Typltem zpra-
coval skladbu Ursonate Kurta Schwitterse.

Tramvestie, poslední velký projekt Novotného, je 
pásmo promluv mnoha různých lidí (od řidiče tram-
vaje až po básníka Jaromíra Typlta), se kterými autor 
projížděl úzkokolejnou linku z Liberce do Jablonce 
a zachycoval všechny jejich vzpomínky, reflexe kraji-
ny, myšlenky. Výsledkem je koláž, která funguje jako 
báseň i jako ojedinělá rozhlasová hra.

Vydal sbírky Sběr (2003) a Mraky (2010). Mezi dal-
ší tituly patří Havarijní řád (Protimluv, 2013), kniha, 
která vznikla na základě audionahrávek jednoho pře-
kotného vyprávění výtvarnice Heleny Skalické pod 
názvem A to si pak můžeš říkat, co chceš (Dybbuk, 
2013) a Tramvestie (Protimluv 2016).
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Pavel Novotný (b. 1976) is the head of the 
German department at the Pedagogical Faculty in 
Liberec, a poet, performer, experimenter, musician 
and translator. He is the author of the radiophonic 
compositions Lžička, Vesmír (Spoon, Universe; 
Bohemia Radio Prize, 2010) and Tramvestie 
(Tramvesty). He also plays in the group Voni. Together 
with Jaromír Typlt, he reworked the composition 
Ursonate by Kurt Schwitters.

Tramvestie, Novotný’s most recent project, is 
a recording of talks with many different people (from 
a tram driver to the poet Typlt), which the author 
made when travelling the narrow-gauge railway 
from Liberec to Jablonec, capturing their memories, 
reflections on the landscape, and thoughts. The 
result is a collage, which works as a poem and at the 
same time a unique radio play.

He has published the collections Sběr (Collection, 
2003) and Mraky (Clouds, 2010). Other titles include 
Havarijní řád (In Case of Emergency, Protimluv, 
2013), a book which started on the basis of audio 
recordings of one rapid-fire narrative by the visual 
artist Helena Skalická under the title A to si pak 
můžeš říkat, co chceš (And Then You Can Say That, 
Dybbuk, 2013), and Tramvestie (Protimluv, 2016).
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Náš cíl

 
cílem je najít
tu rozumnou rovinu
tu rovinu
aby se plnilo
aby to mělo 
aby se to mohlo napasovat 
aby se to mohlo čerpat 
a mělo to tu náplň
 
cílem je aby se plnilo
a zároveň aby to mělo přínos
a smysl pro ty kdo v tom
zapojeni s námi budou
což ale náplň neřekne
nikdo předem nám
cílem je najít
aby to co děláme
aby se to vešlo a
 
a vytvořilo to polštář
a předalo se to deštníkem
do nižších pater 
 
a já bych
já bych se skutečně
neobával ničeho
ničeho
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our objective

the objective is to find
the sensible level
the level
so that it was fulfilled
so that it had the
so that it would fit
so that it could be syphoned
and it had content

the objective is to fulfil it
and also to have merit
and make sense for all those who
will be involved with us therein
but the content does not tell
none does in advance
the objective is to discover
so whatever we do
so it would fit and

and create a pillow 
and umbrella down
onto the lower floors

and I would
I would really be
afraid of nothing
nothing

Translated by Robert Hýsek
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Josip 
Osti 
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Josip Osti, básník, prozaik, esejista, literární kri-
tik, autor antologií a překladatel. Jeho dílo obsahuje 
přes dvacet básnických svazků. Pochází ze Sarajeva 
(Bosna a Hercegovina), kde vystudoval filosofickou 
fakultu. Od začátku 90. let žije ve Slovinsku. První po-
lovinu svých knížek napsal v rodném jazyce, druhou 
polovinu pak ve slovinštině – v té mu dosud vyšlo 
osm: Kraški Narcis (Narcis z Krasu, 1999, česky vyšla 
v překladu Hany Mžourkové v roce 2001), Veronikin 
prt (Rouška Veroničina, 2002, v roce 2010 vyšla v zr-
cadlovém slovinsko-českém vydání v překladu Hany 
Mžourkové také u nás), Rosa mystica (2005), Vse lju-
bezni so nenavadne (Všechny lásky jsou neobyčejné, 
2006), Tomajski vrt (Tomajská zahrada, 2007), Med 
koprivo in križem (Mezi kopřivou a křížem, 2007), 
Jutranjice, večernice (Jitřenka, večernice, 2009) a Na 
križu ljubezni (Na kříži lásky, 2009, česky vyšlo v pře-
kladu Lenky Kuhar Daňhelové v roce 2013). Obsáhlý 
výbor Ostiho poezie z let 1971 až 2012 nese název 
Izgon v raj (Vyhnání do ráje, 2012). 

Je autorem několika antologií slovinské a bosenské 
poezie i prózy a překladů básnických knih a prózy 
slovinských autorů. Za své dílo získal mnoho ocenění 
nejen ve Slovinsku; mimo jiné mu Obec slovinských 
spisovatelů udělila už v roce 1985 Župančičovu lis-
tinu, později dostal cenu Zlata ptica (1992), mezi-
národní cenu Vilenica (1994), město Lublaň ho vy-
znamenalo plaketou (1997) a Župančičovou cenou 
(2000), za poezii obdržel v roce 1999 Veroničinu 
cenu. 

Ostiho překladatelský opus obsahuje přes sto kniž-
ních děl a sedmnáct divadelních textů. Jeho básně 
byly vydány v mnoha jazycích, v češtině dosud vy-
šlo pět jeho svazků básní. Kromě již zmíněných knih 
přeložených ze slovinštiny u nás vyšly také jeho bo-
senské sbírky Barbara a Barbar a Sarajevská kniha 
mrtvých (přeložil Dušan Karpatský, 1995). V literár-
ních časopisech je zastoupen v mezinárodním čtvrt-
letníku Pobocza (2006), Lirikon21 (2012), Protimluv 
(2012), v antologii bosenské literatury Vzkázání 
z jedné noci (1995) a Krajiny za slovy (2008) a v anto-
logii Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi 
govorim (2012).
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Josip Osti (b. 19 March 1945, Sarajevo) is a poet, 
essayist, literary critic, editor of anthologies, and 
translator. His works number over twenty volumes 
of poetry. He studied at the Faculty of Philosophy, 
the University of Sarajevo. He has been living in 
Slovenia since the early 1990s. He wrote the first 
half of his books in his native Bosnian language, and 
the second half in Slovenian – of which there have 
been eight so far: Kraški Narcis (Narcissus from Kras, 
1999), Veronikin prt (Veronica’s Shroud, 2002), Rosa 
mystica (2005), Vse ljubezni so nenavadne (All Loves 
Are Extraordinary, 2006), Tomajski vrt (The Garden 
in Tomaj, 2007), Med koprivo in križem (Between 
Nettles and the Cross, 2007), Jutranjice, večernice 
(Morning Star, Evening Star, 2009), and Na križu 
ljubezni (On the Cross of Love, 2009). An extensive 
collection of Osti’s poetry from 1971 to 2012 was 
published under the title Izgon v raj (Expelled from 
Paradise, 2012).

He is the author of several anthologies of Slovene 
and Bosnian poetry and prose, and has translated 
books of poetry and prose by Slovene authors. His 
work has received acclaim in Slovenia and beyond; 
among his many awards are the Župančič Award 
(1985, 2000), the Zlata ptica (Golden Bird, 1992), the 
Vilenica International Literary Prize (1994), a plaque 
in Ljubljana (1997), and the Veronika Prize (1999).

Osti’s translation opus numbers over 100 books and 
seventeen plays. His poetry has been published in 
many languages, including many works into Czech.
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Pri naju se je tudi 

smrt počutila doma

Pri naju se je tudi smrt počutila doma
čeprav midva skupnega doma sploh nisva
imela. Vsa najina prebivališča so bila
začasna, kot je začasno tudi najino 
življenje. Ves čas sva jo omenjala ali
govorila o njej. Celo več kot o življenju,
v katero nama je prinašala več veselja
kot žalosti. Ko si prihajala iz službe,
si prinašal vonj po smrti, bila pa si
zadovoljna, če se je ta dan trpljenje
kakšnega bolnika ali bolnice, najpogosteje
starca ali starke, za katere si skrbela –
imela si jih in jih še vedno imaš za svoje
ljubimce in ljubimke – končalo in je umrl.
Še posebno, če je umrl brez bolečin,
pomirjen. Kdaj pa kdaj celo z nasmeškom.
In sva potem tudi midva bila vesela in 
nasmejana. … Pri naju se je smrt
počutila doma. Tudi sam sem jo imel za
družinskega člana, čeprav midva nikoli 
nisva bila prava družina, temveč nekaj
manj in hkrati več od nje. Ne enkrat sem,
ko si ti kuhala, jaz pa pripravljal mizo
za kosilo, pomotoma dal nanj namesto
dveh tri krožnike.
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I smrt se u nás cítila jako doma

I smrt se u nás cítila jako doma
přestože my dva jsme žádný společný dům nikdy
neměli. Všechna naše obydlí byla 
dočasná, jako je dočasný i náš
život. Celou dobu jsme ji zmiňovali anebo
o ní rozmlouvali. Mnohem víc než o životě,
do něhož nám přinášela víc radosti 
než smutku. Když jsi přicházela z práce,
přinášela jsi vůni smrti, ale byla jsi
spokojená, když se toho dne utrpení
nějakého pacienta nebo pacientky, nejčastěji 
starce nebo stařenky, o které ses starala – 
považovala jsi je a stále je považuješ za svoje
milence a milenky – skončilo a zemřel.
Zvláště, když zemřel bez bolestí, 
smířen. Někdy dokonce s úsměvem.
A potom jsme i my dva byli veselí a
usmívali se... U nás se smrt 
cítila jako doma. I já jsem ji měl za 
člena rodiny, přestože jsme my dva nikdy 
žádná pravá rodina nebyli, spíše něco
méně a zároveň více než to. Nejednou jsem se,
když jsi vařila, a já připravoval stůl
k obědu, spletl a dal na něj namísto
dvou tři talíře.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Even Death Felt at Home with Us
Even Death felt at home with us,
even though the two of us never truly had
a home. All of our dwellings were
temporary, just as our 
life. The entire time we mentioned Death or
talked about it. Much more so than about our life,
to which Death brought more joy
than sorrow. When you came home from work,
you brought the scent of death, but you were
content when that day, the suffering
of a patient, usually
an elderly man or lady, whom you had taken 
 care of –
you have considered and still consider them your
lovers and mistresses – ended and they died.
Especially when they died without pain,
at peace. Sometimes even with a smile.
Then the two of us were cheerful and
smiling as well… With us, Death
felt at home. I, too, took Death as
part of the family, even though the two of us 
 were never
really a true family, but rather something
less and at the same time more than that. 
 More than once,
when you were cooking and I was setting the table
for lunch, I accidentally laid out
not two plates, but three.

Translated by Gabriela Podhajská
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Jurij Paljk

Jurij Paljk se narodil v obci Velike Žablje ve Vipav-
ské dolině (západní Slovinsko) v roce 1957. Po vystu-
dování katolického gymnázia ve Vipavě pokračoval 
ve studiích na gymnáziu France Prešerena v Terstu, 
kde maturoval. Poté studoval na lékařské fakultě 
a současně filosofii na universitě v Terstu. V součas-
né době pracuje jako novinář v týdeníku Novi Glas, 
který vychází v italské Gorici (Gorizia) a v Terstu a je 
určen především slovinské menšině žijící v Itálii. 

Spolupracuje se slovinským rozhlasem a novinami, 
píše literární recenze a kritiky. Dosud publikoval tři 
sbírky básní: Soba 150 (Pokoj 150, 1986), Nemir (Ne-
klid, 1994), Nedorečenemu (Nedořečenému, 1997). 

V roce 1998 se umístil jako první v mezinárodní bás-
nické soutěži Concorso internazionale di poesia di 
Trieste „Premio Neruda“. Se ženou a dcerami žije 
v italském Terzo d’Aquileia.

Jurij Paljk (b. 1957, Velike Žablje, Vipava Valley, 
Western Slovenia) studied at the the Catholic Grammar 
School in Vipava and then at the France Prešeren high 
school in Trieste, where he graduated. Then he studied 
medicine and philosophy at the University of Trieste. 
He is currently a journalist for the weekly Novi Glas, 
published in Italian Gorizia and in Trieste and intended 
mostly for the Slovene minority living in Italy.

He works with Slovene radio stations and newspapers 
and writes literary reviews and critiques. He has 
published three poetry books: Soba 150 (Room 150, 
1986), Nemir (Unrest, 1994), and Nedorečenemu 
(Unspoken, 1997).

In 1998 he placed first in the international poetry 
contest Concorso internazionale di poesia di Trieste 
“Premio Neruda”. He lives in Terzo d’Aquileia, Italy, 
with his wife and daughters.
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***
Tišina in njeni grozni bobni,
pred križem je črepinja tvojih besed,
zliva se reka spominov,
tja daleč v nedogled bomo šli,
tam zakopali sanje,
samo svetli konji bodo ostali,
njihove sledi sladka omama,
o mati, zakaj sem šel,
samo sledi in sladka omama.

Škrlatni prsti, v meso pogreznjeni,
hudoben nasmeh,
tvoj jok v spomine.

Pod križem črepinje tvojih besed,
besed.



389

***
Ticho a jeho strašné bubny,
před křížem střepy tvých slov,
řeka vzpomínek plyne,
půjdem tam daleko do nedohledna,
tam zakopeme sny,
jen světlí koně zůstanou,
jejich stopy, sladké opojení
ach, matko, proč jsem šel,
jen stopy a sladké opojení.

Šarlatové prsty, do masa zabořené,
úskočný úsměv,
tvůj pláč do vzpomínek.

Pod křížem střepy tvých slov,
tvých slov,
slov.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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***
Silence and its awful drums,
shards of your words in front of the Cross,
the river of memories flows,
we’ll go there, into the invisible distance,
there, we’ll bury our dreams,
only fair horses will remain,
their hoof-prints, a sweet elation,
oh, mother, why did I go,
only hoof-prints and a sweet elation.

Scarlet fingers buried into flesh,
a deceitful smile,
your weeping into memories.

Shards of your words under the Cross,
your words,
words.

Translated by Dorota Bachratá

***
In če Te ne poznam,
kaj zato?
In če samo za Tebe vem,
kaj zato?
Dovolj mi je in lepo,
da med nama ni preveč besed.
Tišina je.
In tiho zrenje.
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***
A jestli Tě nepoznám,
co na tom?
A jestli jen o Tobě vím,
co na tom?
Postačí mi to a je krásné,
že mezi námi není příliš slov.
Ticho je.
A tiché zření.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová

***
And if I won’t recognise You,
so what?
And if I know only about You,
so what?
It’s enough for me, and beautiful
that there are not many words between us.
Silence is.
And silent vision.

Translated by Dorota Bachratá
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Jurij Paljk

Narozen roku 1961 (Visoko, Bosna a Hercego-
vina), básník a překladatel píšící bosensky i slovinsky, 
dosud vydal tři básnické sbírky ve slovinštině: Podar-
jeni glasovi (Darované hlasy, Mladika, Trst, 1997), 
Kapljevina (Kapalina, Mariborska literarna družba, 
Maribor, 2001), Sinapse (Synapse, Založba Pivec, 
Maribor, 2010); v chorvatšině vydal sbírku Utiha 
(Útěcha, Naklada Mlinarec & Plavić, Zagreb, 2002) 
a v bosenštině sbírku Golim sinapsama (Nahým sy-
napsím, KNS, Sarajevo 2009); překládá prózu a poe-
zii z chorvatštiny, srbštiny a bosenštiny do slovinštiny 
a naopak. 

Na festivalu Lirikonfest 2013 získal ocenění Lirikonov 
zlat za své překladatelské dílo – překlady bosen-
ských, chorvatských a srbských autorů do slovinštiny.

Povoláním je železničář, pracuje jako přednosta sta-
nice Pesnica u Mariboru.

Željko Perović (b. 1961, Visoko, Bosnia and 
Herzegovina) is a poet and translator writing both 
in Bosnian and Slovenian. He has published three 
poetry collections in Slovenian – Podarjeni glasovi 
(Donated Voices, 1997), Kapljevina (Fluid, 2001) and 
Sinapse (Synapses, 2010); one in Croatian – Utiha 
(Consolation, 2002); and one in Bosnian – Golim 
sinapsama (To the Naked Synapses, 2009). He 
translates prose and poetry from Croatian, Serbian, 
and Bosnian into Slovenian, and vice versa.

At Lirikonfest 2013, he was awarded with the prize 
Lirikon zlat for his traslations of Bosnian, Croatian, 
and Serbian poets into Slovenian.

He works as a traffic officer at the railway station 
Pesnica by Maribor.
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Šepetava 

komaj vzbrstelo, je že dozorelo,
visoko jadro jutra in ti,
v tem plašču,
pristaja ti, mislim,

vsa ta skrivnostnost, žametna
senca, v labirint zavaja
vsakdan, tu
je čut premalo, vsak dih

svet polegel čez svet, in sva
nema, ko te prežema
slepo besedje: komu, čemu
zapredeno vate 

z drobci raz-uma, kakor pač je
več-kot-kri, ta tvoja 
hoja, v lastnih razah skrita,
da tihi tam je tukaj, buden 

sen, nekaj zgane, pa ostane
mila bolečina bližine
jezika
rečí in stvari,

kjer se spočenjava v tvoje
trepetavo bitje, pod tem plaščem,
ki ti res pristaja, mislim,
vsa ta skrivnostnost
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Šeptáme

sotva vyrašilo, už dozrálo,
vysoká plachta rána a ty,
v tom plášti,
sluší ti, myslím,

všechna ta tajemnost, sametový
stín, do labyrintu svádí
každý den, tady
cit nestačí, každý dech,

svět si lehl na svět, a teď jsme
oba němí, když tebou prostupuje
slepá mluva: komu, čemu
zapředené do tebe

s drobky roz-umu, tak to prostě je
víc-než-krev, ta tvá
chůze, ve vlastních rýhách skrytá,
nechť tiché tam je tady, bdělý 

spánek, něčím pohne, avšak zůstane
milá bolest blízkosti
jazyka,
předmětů a věcí,

když počínáme v tvém 
chvějícím se bytí, pod tím pláštěm,
který ti opravdu sluší, myslím,
všechna ta tajemnost

Přeložili Lenka Kuhar Daňhelová a Peter Kuhar
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Whispers

barely sprouted, already ripened,
the high sail of morning and you,
in the cape,
it suits you, I mean,

all the mystery, a velvet
shadow, led into the labyrinth
every day, here 
it is not enough to feel every breath

a world lay on a world, and now we are
both speechless, when the blind talk 
pervades you: to whom, to what
woven into you

with crumbs of reason-ability, that’s the way 
  it is
more-than-blood, the way you 
walk, hidden in the creases, 
let the silent there be here, a wakeful

sleep, something is moved, however 
the pleasant pain of the proximity of
of language,
objects and things 
remain,
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when we conceive in your
trembling existence, under the cape,
which really suits you, I mean,
all that mystery

Translated by Jiří Žák
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Narozen v roce 1955 v Celji. Vystudoval eko-
nomii a slovenistiku. Své básně publikuje ve všech 
důležitých časopisech ve Slovinsku. Získal třetí cenu 
v soutěži Evropského měsíce kultury v Lublani za 
báseň Město (přeložena do angličtiny).

V roce 2016 ve svých 61 letech získal doktorát z fi-
losofie, věnuje se psychoanalýze, především práci 
Lacana, píše také eseje.

Je členem Sdružení slovinských spisovatelů, reda-
ktorem kulturně-literárního časopisu Vsesledje, čas-
opisu o poetice a poezii Poetikon a literární revue 
Vpogled.

Dosud vydal sbírky poezie: Orbis pictus (1986), Za-
pisi pozabljenih (Zápisky zapomenutých, 1996), Pod 
silikonskim nebom (Pod silikonovým nebem, 2000), 
Moški v sobi (Muž v pokoji, 2004), V neki točki 
(V nějakém bodě, 2006), Hasidski pevec (Chasidský 
básník, 2011), To ni Michel Foucault (To není Michel 
Foucault, 2015). V češtině vyšly jeho básně v anto-
logii Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi 
govorim (2012). Za své desetileté básnické dílo získal 
ve Slovinsku v roce 2013 cenu Číše nesmrtelnosti / 
Čaša nesmrtnosti.
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Zoran Pevec (b. 1955, Celje) completed his 
MA studies in economics and Slovene literature. 
His poems have been published in all the major 
magazines in Slovenia. He was awarded third prize 
in the European Month of Culture in Ljubljana for his 
poem “City” (translated into English).

On his own, he studies philosophy and 
psychoanalysis, especially Lacan’s work, and writes 
essays. He is a member of the Slovene Writers’ 
Association and editor of the literary magazine 
Vsesledje, the magazine for poetry and poetics 
Poetikon, and the literary revue Vpogled.

His published works include Orbis pictus (1986), 
Zapisi pozabljenih (Writings from the Forgotten, 
1996), Pod silikonskim nebom (Underneath a Silicone 
Sky, 2000), Moški v sobi (A Man in a Room, 2004), 
V neki točki (At a Certain Point, 2006), Hasidski 
pevec (Hasidic Poet, 2011), To ni Michel Foucault 
(This is not Michel Foucault, 2015); he also wrote 
Kako narediti pesem (How to Make a Poem, 2006), 
a handbook for writing poetry.

In 2013, he was awarded for the last decade of 
his poetic writing in Slovenia with the prize Čaša 
nesmrtnosti (The Goblet of Immortality).
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Blanchotov fragment 

Z možnostjo prihaja minljivi trenutek.
Pripovedovalec nedoločno ugiba –
govori o stolu,
o njegovi barvi,
kako je narejen,
o prahu na njem.
Obstaja verjetnost, 
da sedejo na stol
otrok, vsakdanji moški, slikar,
lahko, da je nanj položena knjiga
z zgodbo o mitski Perzefoni.
Blanchot zapiše,
da je hip nepredvidljiv.
Na stol sede ženska,
z mislijo na boginjo podzemlja
in zapolni prazen prostor s podobo, 
ki jo nariše slikar.
In nikjer ni ničesar kot prej.
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Blanchotův fragment 

S možností přichází pomíjivý okamžik.
Vypravěč se nerozhodně dohaduje – 
mluví o židli,
o její barvě,
jak je vyrobena,
o prachu na ní.
Existuje pravděpodobnost,
že na židli usedne
dítě, obyčejný muž, malíř,
může na ní být položená kniha
s příběhem o mytické Persefoně.
Blanchot zapíše,
že okamžik je nepředvídatelný.
Na židli usedne žena
s myšlenkou na bohyni podsvětí
a zaplní prázdný prostor podobou,
kterou ztvární malíř.
A nic už nikdy není jako dřív.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Blanchot’s Fragment

A fleeting moment arrives with a possibility.
The storyteller argues indecisively – 
He talks about a chair,
its colour,
how it was made,
about the dust on it.
There is a possibility
that a child, a common man, a painter
will sit on it,
a book might be laid on it
telling a story of mythical Persephone.
Blanchot will write down
that a moment is unforeseeable.
A woman will sit on the chair
thinking of the goddess of the underworld
and fill the empty space with an image
made by the painter.
And nothing will ever be the same.

Translated by Ondřej Kiedroň



404 405

Luna 

Luna diši kot bezeg.
Dva filozofa se pogovarjata
o odtenku vonjave
in ali je ta plod domišljije
ali resničnega sveta.
Intenca odgovora 
je vgrajena v mestni zid
in modro molči,
kajti molk je v ptici,
je v angelu,
leži v senci brez pogleda.
Ko angel zaustavi svet,
in ko se ta znova požene v tek,
je mestni zid dvakrat podčrtan s svinčnikom
ob strani pa so zapisane besede, 
da je vsak prvi ponedeljek v tednu,
ogled kamnov zidu zastonj. 
In luna – 
ta, še vedno diši kot bezeg.
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Měsíc

Měsíc voní jak bez.
Dva filosofové rozmlouvají
o odstínu vůně
a zdali je plodem představivosti
anebo skutečného světa.
Intence odpovědi 
je vestavěna do městské zdi
a moudře mlčí,
neboť mlčení je v ptáku,
je v andělu,
leží ve stínu bez pohledu.
Když anděl zastaví svět,
a ten když se znovu rozběhne,
je městská zeď dvakrát podtržena tužkou
a na boku jsou napsána slova,
že každé první pondělí v měsíci
je prohlídka kamenů ve zdi zdarma.
A měsíc – 
ten stále ještě voní jako bez.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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The Moon

The moon smells like elder.
Two philosophers discuss
the shade of the scent
and whether it is the fruit of imagination
or the real world.
The intention of the answer
is built into the city wall
and remains wisely silent,
for the silence is in a bird,
in an angel,
lying in the shadow without a glance.
When an angel makes the world stop,
and when it starts running again, 
the city wall is underlined twice with a pencil
with words on the side,
saying that every first Monday
you can tour its stones for free. 
And the moon – 
it still smells like elder.

Translated by Ondřej Kiedroň
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Andraž 
Polič 

Foto: Malgorzata Lebda
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Slovinský básník, hudebník, skladatel a herec. 
Narodil se roku 1972, na Filosofické fakultě lublaňské 
univerzity vystudoval filosofii. 

Vydal deset knih poezie, mezi posledními tituly jsou 
Hoja (Chůze, 2010), Ona je mesto (Ona je město, 
2013) a knížku pro děti. Sbírka Voda puščave (2008) 
vyšla v roce 2011 česky pod titulem Voda pouště 
v překladu Petra Mainuše). V češtině vyšly jeho bás-
ně ještě v antologii Padesáti hlasy hovořím / S petde-
setimi glasovi govorim (2012).

Skládá hudbu k divadelním představením doma 
i v cizině. Improvizuje v divadelně-hudebním duetu 
s herečkou Natašou Burger. Se skupinou Hamlet ex-
press realizoval tři CD. Hraje na mnoho hudebních 
nástrojů, ale základní zůstává kytara.

V současné době žije v Praze.

Andraž Polič (b. 1972) is a Slovene poet, 
composer, musician, and actor. He graduated in 
philosophy from the Faculty of Arts in Ljubljana.

He has published ten poetry collections, most 
currently Hoja (Walking, 2010), Ona je město (She is 
a City, 2013), and a book for children. 

Andraž Polič composes music for the theatre in 
Slovenia as well as abroad. He provides improvised 
musical accompaniment in his musical-theatrical 
duet with the actress Nataša Burger. He has released 
three albums with his band Hamlet Express. He plays 
a number of musical instruments, but his favourite 
is guitar.

Polič presently lives in Prague. 
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Črna 

Pride čas, ko nikogar več ni.
Libanonski tango, A. P.

I.

Kot slepec tipam za jezikom
iščem dotik domačih besed

glasove, ki režejo kruh
in ljubeče zavetje.

Kot sanjavec se pustim voditi
po mesečevi cesti 

čez mostove, skoz predore
na mehkih preprogah tišine

do neizrekljivih dvomov
in molčeče daljine.

Kot vernik z molitvijo rotim
neznano belino

da me s pesmijo zaščiti.
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Černá

Nadejde čas, kdy nikdo nebude.
Libanonské tango, A. P.

I.

Jako slepec šmátrám po jazyku
hledám dotek domácích slov

hlasy, jež krájí chléb
a milující závětří.

Jako snílek se nechám vodit
po měsíční cestě

přes mosty, tunely,
po měkkých kobercích ticha
k nevyslovitelným pochybnostem 
a mlčící dálce. 

Jako věřící modlitbou vzývám
neznámou bělost

aby mě básní zaštítila.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Black

There comes a time when there will be nobody 
 left.
Lebanese Tango, A.P.

I.

Like a blind man I’m feeling around for my 
 tongue
Seeking the touch of domestic words

Voices cutting bread,
And loving shelter.

Like a dreamer being guided 
Along the Moon path

Over bridges, through tunnels,
On soft carpets of silence

To unspeakable doubts
And silent distance.

Like a believer with a prayer, I call upon
The unknown whiteness

To shield me with a poem.
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V.
Nekoč sem na dvorišču izgubil čas
zdaj je moj čas izgubil dvorišče.

Nekoč sem v sanjah gledal zvezde
zdaj so zvezde predaleč za sanje.

Nekoč nisem razumel in sem zajokal
zdaj mi je jasno in stiskam zobe.

Nekoč bi v igri ponavljal besede
zdaj pazim na obliko in slog.

Nekoč je pravljica skrbi utolažila
zdaj pravljica je skrb za druge.

Nekoč sem vprašal očeta o smrti
zdaj ona vprašuje mene očeta.
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V.
Kdysi jsem na dvoře ztratil čas
nyní můj čas ztratil dvůr.

Kdysi jsem ve snech hleděl na hvězdy
nyní jsou hvězdy snům příliš vzdálené.

Kdysi jsem nerozuměl a zanaříkal jsem
nyní mám jasno a stisknu zuby.

Kdysi bych ve hře opakoval slova
nyní hledím na formu a sloh.

Kdysi pohádka starosti zaplašila
nyní je pohádka starost pro jiné.

Kdysi jsem se ptal otce na smrt
nyní se ona ptá otce na mě.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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V.
Once I lost time in the yard
Now the yard is lost to my time.

Once I watched the stars in my dreams
Now the stars are too far away from dreams.

Once I did not understand and groaned
Now all is clear to me and I bite the bullet.

Once I repeated words in a game
Now I keep an eye on form and style.

Once a fairy tale chased worries away
Now the fairy tale is a worry for others.

Once I asked my father about death
Now Death asks my father about me.

Translated by Martin Ospalík
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Půljablkoň: 
Marie Putt nerová 

Jsou nejmenší odnoží skupiny Jablkoň: obrovitý 
kapelník Michal Němec a éterická zpěvačka Marie 
Putt nerová. Zpívají a hrají písničky jablkoňské i neja-
blkoňské: jednoduše, přímočaře, nezáludně – dva 
hlasy, kytara a perkuse. V repertoáru mají skladby 
z písničkových alb Jablkoně (většinou ty, které s ka-
pelou už nehrají), ale také úplně nové. Maruška a její 
krystalicky čistý hlas je z Brna, Michalova pražšti na 
se tak potkává s lahodnou moravšti nou a v písnič-
kách je to slyšet. 

Půljablkoní spolupráci započali v 2014, téhož roku se 
jim podařilo vydat první album nesoucí název Půlja-
blkoň – Němec & Putt nerová.
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& Michal Němec 

The smallest off shoot of the Czech modern folk 
band Jablkoň: colossal bandleader Michal Němec 
and esoteric singer Marie Putt nerová. They play and 
sing the songs of Jablkoň and others: simple, direct 
and sincere – two voices, guitar, and percussion. 
Their repertoire includes songs from Jablkoň 
(mostly the ones the group no longer plays), but 
also completely new songs. Marie with her crystal 
voice hails from Brno; Michal’s Prague tones have 
been smoothed by the Moravian idiom and it can be 
heard in their songs.

Half-Jablkoň (Půljablkoň) has been playing together 
since 2014, and their fi rst album from that same year 
is the eponymous Půljablkoň – Němec & Putt nerová.

Foto: Knihovna Václava Havla, Ondřej NěmecFoto: Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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Simona 
Racková 
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Simona Racková (nar. 1976) je básnířka, redak-
torka, editorka a literární kritička. Recenze a kritiky 
publikuje pod svým celým jménem Simona Martín-
ková Racková. Od prosince 2013 vede recenzní rub-
riku literárního časopisu Tvar.

Vystudovala český jazyk a literaturu na Filosofické 
fakultě UK. Byla editorkou ročenky Sto nejlepších 
českých básní 2012 (Host 2012) či dvoudílné An-
tologie české poezie (dybbuk 2007 a 2009). V roce 
2007 debutovala sbírku Přítelkyně (Literární salon), 
roku 2009 jí vyšel soubor dvanácti básní o Benátkách 
Město, které není, bibliofilie s linoryty Pavla Piekara. 
V říjnu 2015 jí vyšla sbírka Tance (Dauphin). Básně 
publikovala například v Hostu, Tvaru či Respektu; její 
poezie byla přeložena do angličtiny, portugalštiny, 
italštiny, rumunštiny a srbštiny.

Simona Racková (b. 1976) is a poet, editor, 
and literary critic. She publishes her reviews and 
critiques under her full name Simona Martínková 
Racková. Since December 2013, she has been in 
charge of reviews in the literary magazine Tvar.

She graduated in Czech language and literature at 
the Charles University Faculty of Arts. She was the 
editor of the almanac Sto nejlepších českých básní 
2012 (Top One Hundred Czech Poems, 2012) and 
the two-volume Antologie české poezie (Anthology 
of Czech Poetry, 2007 and 2009). In 2007 she made 
a debut with her collection Přítelkyně (Girlfriend), 
in 2009 she published a collection of twelve poems 
on Venice, Město, které není (The City That Is Not; 
bibliophile edition with linocuts by Pavel Piekar). In 
2015 her collection Tance (Dances) came out. Her 
poems have been printed in the most prestigious 
Czech magazines such as Host, Tvar, and Respekt; her 
poetry has been translated into English, Portuguese, 
Italian, Romanian, and Serbian.
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Kdybych byla Sylvia Plathová

Co se to stalo těsně předtím
než mě oceán strhl za kotníky?
Co se to stalo, než mě pohodil
na svoje dno, na moje dno?
Stáli jsme na Sunshine Coast, na kraji Pacifiku
Byl jsi můj přítel, a to je víc než muž
jediný, za kým lze letět přes půl světa
Oceán není moře, má jinou sílu, poznáš ji –
chtěl jsi mě ochránit, a já šla vlnám vstříc
Ta slast být podrobena
Ta slast být zaplavena

Vynořili jsme se, našli se
s odřenou kůží, zahlcení
Nemohla jsem se na ten živel vynadívat
a zatímco jsi plánoval, kdy toto místo opustíme
– Green Island, Port Douglas, Harvey Bay
všechna znamení stesku –,
myslela jsem na Virginii Woolfovou
jak vchází do řeky v dlouhých, těžkých sukních
v těch sukních z vlny, sukních z vln
Kdybych však byla Sylvia Plathová
jak bych se rozhodla?

Včera jsem znovu četla Ariel, stržena, nesena, 
 uchvácena
Mé děti si vedle stavěly koleje
jen kousek ode mě, jen kousek od tvé smrti, 
 četla jsem:
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„Pokoj byl zamčen a mezera pode dveřmi 
 pečlivě ucpána
aby k dětem nevnikl plyn.“
Pečlivě… K čertu s pečlivostí!
Ony tam byly, byly tam
křičely, bouchaly na dveře, tříletý věšel se na 
 kliku
Sylvie, byly tam, zděšené, hladové
mladší se strženou plenou
po obličeji, žebřiňáku postýlky matlá si kakání
to slovo z překladu, slovo z tvé básně
zatímco matka v kuchyni, tak jako pak můj otec
v kuchyni, studeně, v místnosti bez útěchy
má malá Silvie, zůstanem navždy samy

Jistěže, navždy samy
Stojím tu v kuchyni, na kraji oceánu
A nejsem Virginia, a nejsem Sylvia
a nevím, jak se rozhodnu
a kdy
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If I Were Sylvia Plath

What happened the moment before
The ocean grabbed me by the ankles?
What happened before it threw me down
To its bottom, to the bottom of myself?
We were standing on Sunshine Coast, edge of 
 the Pacific
You were my friend, and that’s more than 
 a man
The only one with whom it is possible to fly 
 halfway round the world
The ocean is not the sea, the force is different, 
 you know it right away –
You wanted to protect me and I was walking 
 into the waves
That pleasure of being subdued 
That pleasure of being flooded 

We resurfaced, found each other
Suffocating, our skin chafed
I couldn’t catch sight of that primal force
And while you were already busy planning 
 when to leave this place
– Green Island, Port Douglas, Harvey Bay, all 
 the tokens of wistfulness –
I thought of Virginia Woolf
Walking into the river in her long thick skirts 
Skirts of wool, of woolly waves

But if I were Sylvia Plath 
How I would have decided?
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Yesterday I read Ariel again, stirred, carried, 
 spellbound
My children building rails in the room next 
 door
Only a breath away from me, a breath away 
 from your death, I read: 
“The room was locked and the slit under the 
 door carefully jammed 
So the gas couldn’t reach the kids.”
Carefully... To hell with care!
They were there, there they were
Screaming, banging the door, the three-year-old 
 hanging on the doorknob 
Sylvia, they were there, terrified, hungry
The younger one with his diaper off
All over his face, his crib smeared with cucca
Those words from the translation, words from 
 your poem
While the mother in the kitchen, just like my 
 father later on
In the kitchen, coldly, in the room devoid of 
 consolation
My poor little Sylvia, we will stay alone forever 

Indeed, alone forever
I am standing here in the kitchen, at the edge 
 of the ocean
And I am not Virginia, I am not Sylvia 
And I don’t know how I will decide
And when

Translated by Jan Štolba



423

Daniela 
Renčová 
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Malířka, ilustrátorka a grafička, naro-
dila se v roce 1989. V současné době studu-
je magisterský obor na fakultě designu a umě-
ní Ladislava Sutnara v Plzni. Řadu let se věnuje 
ilustracím, její hlavní vášní je především kaligrafie.  
Za své ilustrace k dvojknize haiku Kobajaši Issy Oči 
vážky. Krůpěj rosy získala v přehlídce Nejkrásnější 
kniha roku 2012 od Asociace českých bibliofilů Cenu 
Vojtěcha Preissiga a cenu ředitele Ústavu umění 
a designu v Plzni.

Daniela Renčová (b. 1989) is a painter, 
illustrator, and graphic artist. She currently studies 
in the MA programme at the Ladislav Sutnar Faculty 
of Design and Art in Pilsen. She has been making 
illustrations for a number of years, but her main 
passion is calligraphy.

Renčová’s illustrations for the two-volume book 
of haiku by Kobayashi Issa, Oči vážky. Krůpěj rosy 
(Dragonfly’s Eyes. A Dewdrop), were awarded with 
the Vojtěch Preissig Prize at the Most Beautiful Book 
of the Year 2012 by the Society of Czech Bibliophiles 
and the Director’s Prize of the Institute of Art and 
Design of West Bohemia University in Pilsen.
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Primož 
Repar 
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Slovinský básník, esejista, překladatel, vydavatel, 
filosof a historik. Jeden ze zakladatelů sdružení KUD 
Apokalipsa, ředitel stejnojmenného vydavatelství 
a hlavní redaktor časopisu Apokalipsa. Spoluzakla-
datel a koordinátor mezinárodního projektu Časopis 
v časopise (Review within review) společně se Sta-
nislavou Chrobákovou Repar. Autor básnických sbí-
rek, např. Stanja darežljivosti (Stavy štědrosti, 2008), 
nominované na Cenu Simona Jenka, sbírek haiku 
(např. Gozdovi, ikone; 2004) a filosofických knih 
(Sören Kierkegaard; vprašanja izbire in eksistencial-
ne komunikacije I, II; 2010). Překladatel děl Sörena 
Kierkegaarda z dánštiny do slovinštiny a ředitel Stře-
doevropského výzkumného institutu Sörena Kierke-
gaarda. Jeho knihy vyšly v Srbsku, Makedonii, Černé 
Hoře a také na Slovensku (Krehké pavučiny, 2003). 
Žije v Lublani.

V roce 2016 vyšla v nakladatelství Protimluv v pře-
kladu Aleše Kozára jeho sbírka haiku Alchymie sr-
dečního pulsu. Repar v 64 haiku zobrazuje rozličné 
podoby lásky, k níž nerozlučně patří také smrt. Svými 
čtyřmi oddíly kniha odkazuje zároveň ke čtyřem al-
chymistickým živlům země, voda, vzduch a oheň.
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Primož Repar is a Slovene poet, essayist, 
translator, publisher, philosopher, and historian. 
Repar is co-founder of the Publishing house KUD 
Apokalipsa and has been the chief editor since its 
inception. He is also the co-founder and coordinator 
of the international project Review Within Review 
together with Stanislava Chrobáková Repar. He 
is the author of poetry collections such as Stavy 
štědrosti (States of Generosity, 2008), nominated 
for the Jenko Award awarded each year for the 
best poetry collection in Slovenian published in 
the previous two years; haiku collections, such as 
Gozdovi, ikone (Forests, Icons, 2004), and books on 
philosophy, such as Sören Kierkegaard; vprašanja 
izbire in eksistencialne komunikacije I, II (Sören 
Kierkegaard; Questions of Choice and Existential 
Communication I & II, 2010). He is a dedicated 
translator of Kierkegaard’s works into Slovenian, and 
also the director of the Central European Research 
Institute of Sören Kierkegaard. His books have 
been published in Serbia, Macedonia, Montenegro, 
Czechia, and Slovakia. He lives in Ljubljana.
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*** 

Najina lutnja:
zlato zvenenje glasov
na svitu molka.

Ta naše loutna:
zlaté cinkání hlasů
v rozbřesku ticha

Our musical lute:
golden tinkling of voices
daybreak of silence

*** 

Pesnil sem se med
zvezde in spesnil morsko
dno – v želo hiteč.

Z básní jsem hvězdy
chtěl mít a stvořil mořské
dno – hnán k útesu.

I wrote among stars
but instead, rhymed a seabed
– driven to the cliff. 
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*** 

V sobi odmeva
strah prejšnih stoletij – bes
jutra na strunah.

Pokojem zní strach
minulých staletí – vztek
rána na strunách.

The room resounding
Fear of past centuries – rage
mornings strummed on strings.

*** 

Ko listje pada
z vej, potrti duh blodi
v goli samoti.

Když listí z korun
padá, duch sklíčený bloudí
holou samotou.

Leaves fall from branches
despondent spirits roaming
alone in themselves.
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*** 

Piš, šepet vetra
srce v ognju objema –
k sebi me stisne.

Vánek, šepot větru
srdce v ohni objetí
− k sobě mě tiskne.

Breezes whispering
heart in the fire of embrace
pressing me closely.

Přeložil Aleš Kozár
Translated by Robert Hýsek and Matthew Sweney
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Dušan 
Savić 
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Dušan Savić se narodil roku 1952 ve druhém 
největším městě Bosny a Hercegoviny Banja Luka. 
První povídka mu vyšla v deníku Politika v březnu 
roku 2007, následně vydal sbírku krátkých povídek 
s názvem Sedlo – Banjaluka iz kofera uspomena. 
Román Bečki točak (ve volném překladu Vídeňské 
kolo) vyšel v bělehradském vydavatelství Treći Trg 
v roce 2009 nejprve v srbštině, později v němči-
ně v rakouském vydavatelství United – p.c. Verlag; 
Neckenmarkt (2012). V roce 2015 byl román vydán 
v makedonštině vydavatelstvím Almanah ve Skopji. 
Srbská ambasáda ve Vídni v roce 2010 navrhla toto 
dílo na literární cenu Miloš Crnjanski, kterou vypsalo 
Ministerstvo diaspory Srbské republiky (v orig. Mi-
nistarstvo za dijasporu Republike Srbije). Následující 
román Porajmos vydala Laguna v roce 2013 a dostal 
se i do nejužšího výběru na literární cenu Miroslav 
Dereta. Svoji první literární cenu obdržel Savić za 
krátkou povídku s názvem El Bahar na konkursu Si-
mha Kabiljo, Židovské kulturní scény BEJAHAD kona-
jící se v Záhřebu.

Tvoří i poezii. Svoji první sbírku básní Kamenje govori 
(Kameny mluví) publikoval v roce 2006 v bulharském 
nakladatelství Svetulka 44 v Sofii. Svoji poezii a pró-
zu vydává jak v domácích literárních časopisech, tak 
také v mnoha německých antologiích. Zabývá se 
překladatelskou činností, přebásňuje z němčiny do 
srbštiny. 

Je členem Svazu spisovatelů Vojvodiny a rakouské-
ho PEN Centra. Žije a tvoří ve Vidní a vojvodinském 
Somboru.
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Dušan Savić (b. 1952, Banja Luka, the second-
largest city in Bosnia and Herzegovina) is a poetry 
and prose writer. His first story was published in 
the newspaper Politika in March 2007, followed by 
a collection of short stories called Sedlo – Banjaluka 
iz kofera uspomena (Saddle – Banja Luka from 
a Memorial Box). The novel Bečki točak (Ferris 
Wheel) was published by the Belgrade publisher 
Treći Trg in 2009 in Serbian, and later in German by 
the Austrian publishing house United – p.c. Verlag; 
Neckenmarkt (2012), and in 2015 in Macedonian by 
the Skopje publishing house Almanah. The Serbian 
ambassador in Vienna in 2010 nominated this work 
for the Miloš Crnjanski prize, given by the Minister of 
the Diaspora of the Republic of Serbia. His following 
novel Porajmos was published by Laguna in 2013 
and was short-listed for the Miroslav Dereta prize. 
His first literary prize was awarded for the short 
story “El Bahar” in the Simha Kabiljo, Jewish Cultural 
Scene BEJAHAD in Zagreb.

He also writes poetry. His first collection of poetry, 
Kamenje govori (Stones Speaking), was published 
in 2006 by the Bulgarian publishing house Svetulka 
44 in Sofia. His poetry and prose are published in 
literary magazines at home and often in German 
anthologies. He also translates poetry from German 
to Serbian.

He is a member of the Vojvodina Writer’s Union 
and the Austrian PEN Centre. He lives and works 
in Vienna and Sombor in the Vojvodina province of 
Serbia. 
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Lauta

U ćošku odbačena, 
musava, zaboravljena,
ranjena lauta 
tugom bremenita.
Privih je na grudi,
a ona žudi.
Prvo sam je 
milovao nežno,
skidao paučinu
s kvrgavog vrata
ukočenog od samoće,
pragove joj 
prstima preskak‘o
i dotezao promukle strune.
Pogubiše se
 utrnuli zvuci
u izmaglici jutra.
Dodirom podmlađena 
ona se trgnu,
usisa zvuke
po sobi rasute i
poče sama da peva.
Probudi se pospano jutro,
nestade magle. 
Stvarali smo jedno drugo,
podavali se uzajamno,
svak‘ sa svojom pesmom,
ja setan, 
a ona titra,
tugom bremenita.
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Loutna
V koutě odhozena,
špinavá, zapomenutá,
leží raněná loutna,
v žalu uvězněná.
Přivinul jsem ji na hruď
a ona dychtí.
Nejprve jsem ji
něžně miloval, 
svlékal jí pavučinu
z krvavého krku
ztuhlého od samoty,
její pražce
jsem prohmatal prsty
a dotáhnul ochraptělé struny.
Strnulé zvuky
se ztratily
v ranní mlze.
Omlazena dotekem
sebou trhla,
nasála zvuky 
roztroušené po pokoji
a sama začala zpívat.
Ráno se probudí ospalé,
mlha se rozplynula.
Tvořili jsme jeden druhého,
jeden druhému se poddávali,
každý se svojí písní,
já smutný
a ona rozechvělá,
ta v žalu uvězněná.

Přeložil Matěj Matela
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Lute
Ditched in the corner,
dirty, abandoned,
lies a wounded lute,
trapped in her sorrow.
I embraced her on my chest
and she craves me.
At first I made love
to her tenderly,
slipped off the cobweb
from her bloody neck
stiff from loneliness,
caressed her frets
with my fingers
and tuned her husky strings.
Numb sounds
got lost
in the mist of dawn.
Younger by the touch
she twitched,
drew the sounds
scattered around the room
and started to sing by herself.
Morning would wake the drowsy,
the mist had cleared.
We constituted one another,
surrendering to each other
each with our own song,
me sad,
she shivering,
trapped in her sorrow.

Translated by Jiří Žák
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Maria 
Seisenbacher 

Foto: Sabine Ziegelwanger



438 439

Narozena roku 1978 ve Vídni, dětství a mládí 
strávila v Dolním Rakousku. Vystudovala srovnávací 
literaturu a sociální pedagogiku. 

Píše poezii, prózu a rozhlasové hry. Publikuje v literár-
ních časopisech a almanaších. Spoluvydává literární 
časopis Keine Delikatessen, kde působí také jako re-
daktorka a spolupodílí se na činnosti sdružení Ingeb-
org Bachmannové. Vydala básnické sbírky bher a Kon-
frontationen, za kterou získala cenu Theodor Körner 
Preis. Její poezie vyzařuje výraznou citlivost nejen 
k sobě, ale i k okolí, každá báseň je svým způsobem 
koncentrátem dění a sdělení, připomínající haiku.

ŽIje a pracuje ve Vídni.

Maria Seisenbacher (b. 1978, Vienna) spent 
her childhood and youth in Lower Austria. She 
studied comparative literature and social education.

Seisenbacher writes poetry, prose, and radio plays. 
She has published in literary magazines and almanacs 
such as poet[mag], Lichtungen, and Sterz. She is a co-
publisher of literary magazine Keine Delikatessen, 
where she is also an editor, and participates in 
the activities of The Ingeborg Bachmann Society. 
She published poetry books bher(a) (2011) and 
Konfrontationen (Confrontations, with Hermann 
Niklas, 2009), which was awarded with the Theodor 
Körner Prize. Seisenbacher’s poetry displays 
remarkable sensitivity to both oneself and the 
surroundings, and the way each poem concentrates 
events and messages in itself is reminiscent of haiku.

She lives and works in Vienna.
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***

in der Nacht singt Eis // schlägt dumpf // 
 während ich am schlafenden
Herz im südlichsten Teil der Welt liege // am 
 nördlichsten Punkt des
Horizonts // am Ende und am Anfang einer 
 Geschichte bin ich // fließe
graues Haar // im Schmelzen // wird Schnee 
 des Frühlings // geht auf
Pfoten über Sommerland // in der Nacht singt 
 Eis // zerrt mich, zwingt
meinen Gang // Stern unter Fuß // gebe Acht 
 auf ihre Köpfe und bin
versucht ihrem Körper zu entgehen //

***
nocí zpívá led // tupě naráží // zatímco ležím 
na spícím srdci v nejjižnějším cípu světa // 
na nejsevernějším bodě horizontu // jsem 
na počátku i konci jakéhosi příběhu // teču 
šedivými vlasy // rozpouštěním // tvoří se 
jarní sníh // tlapkavě přechází letní zemí // 
nocí zpívá led // škube mnou, nutí mě k chůzi 
// pod nohama hvězdy // dávám si pozor na 
jejich hlavy a jsem v pokušení uniknout jejich 
tělům //

Přeložil Pavel Novotný
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***
ice sings through the night // crashing 
bluntly // while I lay on a sleeping heart in 
the southernmost tip of the world // in the 
northernmost point of the horizon // I am 
both in the beginning and the end of some 
story // I flow through grey hair // by melting 
// spring snow is created // pawing through 
summer land // ice sings through the night // 
twitching with me, forcing me to walk // stars 
under my feet // I watch out for their heads, 
tempted to flee from their bodies //

Translated by Tomáš Roztočil
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bleib!

über mit Gras gewachsenem Kinn
glüht Weg
am Reif
gedankenlos Grün

kurz
unter der Oberfläche
mit offenem Aug’
ziehen Lungen über den Rest
ein kurzes Leben

sag: bleib!

so schwer wird dein Lachen
bis es auf Grund sinkt
und schwimmt
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zůstaň!

Nad bradou porostlou travou
žhne cesta
šedinami
bezmyšlenkovitě zeleně
těsně 
pod povrchem
s otevřenýma očima
nasávají plíce do sklípků 
krátký život
řekni: zůstaň!
tvůj smích ztěžkne
až klesne na dno
a začne plavat 

Přeložil Pavel Novotný
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stay!

over the chin covered with grass
a path glows 
through grey hair
in mindless green

close
under the surface
with eyes open
the lungs suck into their air sacks
the short life

say: stay!

your laughter grows heavy
until it sinks to the bottom
and starts swimming

Translated by Robert Hýsek
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Senada 
Smajić

Foto: Julijan Kmet
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Senada Smajić se narodila v roce 1957 ve Vitezu 
v Bosně a Hercegovině. Od roku 1986 žije ve Slovin-
sku. Píše poezii ve svém mateřském jazyce i ve slo-
vinštině, překládá také další autory z a do slovinštiny. 
V roce 2001 vydala svou první dvojjazyčnou sbírku 
Kroz život / Skozi življenje (Skrze život). Její druhou 
sbírku Ditiramb vydalo Udruženje za kulturu – Novo 
Sarajevo v roce 2011. Účastní se různých básnických 
festivalů a je zastoupena v mnoha antologiích.

Senada Smajić (b. 1957, Vitez, Bosna and 
Herzegovina) has been living in Slovenia since 1986. 
She writes poetry in her mother tongue as well as 
in Slovenian, and translates other authors from 
and into Slovenian. In 2001 Smajić published her 
first bilingual collection Kroz život / Skozi življenje 
(Through Life). Her second collection Ditiramb 
(2011) was published by Udruženje za kulturu – 
Novo Sarajevo in Bosnia and Herzegovina. She 
participates in various poetry festivals and appears 
in a number of anthologies.
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Jek 

Ne pitam te,
ti već znaš zašto si izabrao moju kuću
za svoj dom,
prije nego što si podjario vatru.
Znao si, Oprezni,
da kost gori sporije od perja,
zato si mi i očerupao krila
prije nego što si ih naslonio
na prsnu kost
i kladivom šake pričvrstio čavlima godina,
da dobiješ siguran krov.
Ne pitam te,
ti već znaš, zašto si pokrenuo crveni tok,
prije nego što si mi uz leđa zalijepio lopatice
a za dlanove mlitave grablje.

Znao si, o Dobri,
da nikad neću biti dijete
i da nećemo zajedno sjediti
na vrtuljku mlinskog kola,
jer mi ispod nikad neće teći,
već će se valjati rijeka, gusta
od droba mrgodnog neba.

Jesi li se zato, Mudri,
ovio u Mannonov plašt,
a mene golu poslalo u svijet?
Jesi li zato trebao moja bezuba
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da mi lakše u grlo potisneš riječ?
Jesi li mi zato tako snažno napeo glasnice
Da niko tvoga šapata ne čuje:

Kćeri, odgovarat ćeš za moje grijehove…
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Křik

Neptám se tě,
ty víš lépe, proč sis vybral můj dům
za svůj domov,
předtím než jsi zažehl oheň.
Věděl jsi, Opatrný,
že kost hoří pomaleji než peří,
proto jsi mi oškubal i křídla,
předtím než jsi je položil
na prsní kost
a kladivem pěsti připevnil hřebíkem let,
abys získal pevný krov.
Neptám se tě,
ty víš lépe, proč jsi rozběhl červený proud,
předtím než jsi mi na zádech slepil lopatky
 a na dlaně mi nalepil plandavé hrábě.

Věděl jsi, ó Dobrý,
že nikdy nebudu dítětem
a že spolu nebudeme sedět 
na ose mlýnského kola,
protože mi zespoda nijak nepoteče
nýbrž se povalí řeka, hustá
jako střeva zamračeného nebe.

Proto ses, Moudrý, 
zahalil do Mannonova pláště,
a mně nahou poslal do světa?
Proto jsi potřeboval má bezzubá ústa,
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abys mi do hrdla snáze vtiskl slovo?
Proto jsi mi tak silně napjal hlasivky
aby nikdo neslyšel tvůj šepot:

Dcero, budeš se zpovídat z mých hříchů.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Yelling

I’m not asking you,
you know best why you chose my house
to be your home 
before kindling the fire.
You, the Cautious One, knew
that bone burns slower than feathers,
so you even plucked my wings
before laying them
on the breastbone
and fist-hammered them with the nail of years
in order to get a firm truss. 
I’m not asking you,
you know best why you launched the red 
 stream
before gluing the shoulder blades on my back
and pasting flappy rakes on my palms.

You knew, O Good One,
that I will never be a child
and that we will never sit together
on the water wheel axle,
because from underneath me, it will not flow,
it will pour, the river thick 
as the bowels of an overcast sky.

So is that why you, the Wise One, 
covered yourself with Mannon’s cloak
and sent me naked into the world?
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That is why you needed my toothless mouth,
to stick words into my gullet more easily?
That is why you stretched my vocal cords so 
 tight
so no one could hear your whispering:

Daughter, you will be the one to confess my sins.

Translated by Robert Hýsek
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Beata 
Spáčilová 
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Beata Spáčilová (1981) je vizuální umělkyně po-
hybující se v různých oblastech: instalace, video (na-
točila např. video pro hudební skupinu Budoár staré 
dámy) a vizuální umění. 

Spolu s Jennifer DeFelice a Jiřím Macháčkem vy-
stupují ve skupině KRRAAKKK – volném uskupení 
hudebníků a výtvarníků z Brna a Ostravy, pro jejichž 
tvorbu je důležitý vizuální aspekt hudby (např. grafic-
ká podoba díla aj.), netradiční způsob hry na akustic-
ké nástroje a experimentování se zvuky pouštěnými 
z počítače.

Beata Spáčilová (b. 1981) is a visual artist 
operating in various areas: installations, video, and 
visual arts.

Together with Jennifer DeFelice and Jiří Macháček 
she performs in the group KRRAAKK – a loose 
arrangement of musicians and visual artists from 
Brno and Ostrava for whom the visual aspect of 
music is important to their work (i.e. the graphic 
look of the work, etc.), non-traditional ways of 
playing acoustic instruments, and experimenting 
with computer-generated sounds.
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Jitka N. 
Srbová 
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Jitka N. Srbová (1976) vystudovala Fakultu huma-
nitních studií Univerzity Karlovy. Na internetu publi-
kovala pod nickem Natasha; básněmi je zastoupena 
v literárních sbornících 7edm (2010) a Místa ne-
vhodná k odstranění (2010) a v ročenkách Nejlepší 
české básně (2012 a 2015). Publikovala rovněž hojně 
časopisecky. Uspořádala sekci internetových autorů 
v Antologii české poezie II. díl, 1986–2006 (2007) 
a výbor z díla Milana Hrabala Až na kost (2011), řadu 
let vedla on-line Almanach Wagon, její zájem o poe-
zii na internetu začal v polovině 90. let a trvá dodnes. 

Vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím 
(2011), Světlo vprostřed těla (2013) a Les (2016). Její 
básně byly přeloženy do němčiny a lužické srbštiny. 
Miluje fyzickou korespondenci, plnicí pera a pozoro-
vání lidí ve vlaku. Žije v Hořovicích.
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Jitka N. Srbová (b. 1976) graduated from the 
Faculty of Humanities, Charles University. She 
published on the Internet under the alias Natasha; 
her poems were included in literary anthologies 
7edm (7even, 2010) and Místa nevhodná 
k odstranění (Places Unfit for Removal, 2010) and 
in almanacs Nejlepší české básně (Top Czech Poems, 
2012 and 2015). She has frequently published in 
magazines. She collected poems for the section of 
the Internet authors in Antologie české poezie II. 
díl, 1986–2006 (Anthology of Czech Poetry II 1986–
2006, 2007) and the selected poems of Milan Hrabal 
Až na kost (To the Bone, 2011); she also ran the on-
line literary almanac Wagon for a number of years. 
She has been interested in Internet poetry since the 
1990s.

Jitka N. Srbová has published the collections Někdo 
se loudá po psím (Some Like to Dawdle like a Dog, 
2011), Světlo vprostřed těla (The Light Inside the 
Body, 2013), and Les (The Forest, 2016). Her poems 
have been translated into German and Lusatian. She 
loves physical correspondence, fountain pens, and 
people – watching on trains, and lives in Hořovice 
near Prague.
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Do nekonečné tmy

I.
Nebojím se tě. Mám uvnitř kolem žeber
zlatý drát. Mám kolem srdce zlatý
paprsek, a tím ti hnáty přerazím.

II.
Malé bytosti rozsvěcují příšeráky
vydlabané z oranžových plodů.
Upeč noc, a hle, je po ní!
Je po ní drobenkový koláč. Neplač,
je teprve říjen, to ještě není nic.

III.
Všechno, po čem blouzníš, je už tady.
Staré dřevo na sudy, duběnkový
inkoust. Tak se předveď, udělej výmyk
přes skořicovou tyč! Hřebíčkem
proniknu ti pomeranč – 

IV.
Nebojím se tě. Za hradbami jsme
si rovni. Dobyvatel. Dobývaný.
Tisícem žárovek ve tvém břiše najdu
cestu k smíření. Před vstupem
do nekonečné tmy.
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Into Infinite Darkness

I.
I am not afraid of you. Inside me, around my 
 ribs 
a golden wire. Inside, around my heart, 
 a golden
beam, and with it I’ll break your limbs.

II.
Little creatures light up boogeymen
carved from orange fruits.
The night is cooked, look, it’s finished!
Its leftovers – a crumble pie. Don’t cry,
it’s only October, so far it’s nothing.

III.
All you’ve been raving about is here already.
Aged wood for barrels, gallnut
ink. So show off, try a swing over
on the cinnamon bar! With a clove
I’ll penetrate your orange.

IV.
I am not afraid of you. Behind the walls we
are equal. The conqueror. The conquered.
By thousands of light bulbs I’ll find in your 
 belly
the path to reconciliation. Before entry
into infinite darkness.

Translated by Klára Vajdíková
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Pařezový dům

I.
Je to pohádka, jen pokud
hodláš tvrdit, že jsi toho skřeta
neviděl. Vlekl do kořenů otřískaný mobil.

II.
Byla v tom i data, teď
v pařezovém domě vládne kontext:
nerozumíš? Můžeš si to vyhledat.

III.
Jemné věnce hub se propadají
do zmoklého mechu. Je po hovorech,
je nepřijatý ten, kdo neví, kde má dveře
pařezový dům -

IV.
Je to pohádka, jen pokud neuvěříš.
Osprchuj se rosou, mezi jehlicemi
leží poklad, stačí si ho vzít.

V.
Pařezový dům
je znovu obsazený. Pařezový klíč
je pod třetím květináčem v pavlači.
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Stump house

I.
It’s a fairytale, only if 
you really insist you haven’t seen the goblin. 
He hauled a battered mobile phone into the 
 roots.

II.
There was data in it as well, now
context rules the stump house:
don’t you get it? You can look it up.

III.
Smooth wreaths of mushrooms are sinking
into soaked moss. Talks are over,
unaccepted is the one, who doesn’t know 
 where the doors
of the stump house are –

IV.
It’s a fairytale only if you don’t believe.
Shower in dew, among pine needles,
a treasure lies, you only have to take it.

V.
The stump house
is occupied again. The stump key
is under the third flowerpot on the courtyard 
 balcony.

Translated by Tomáš Roztočil
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Josef 
Straka 
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Josef Straka se narodil v roce 1972 v Jablonci nad 
Nisou. Je autorem tří básnických sbírek – a…jiné časy 
a Proč, vydaných v devadesátých letech a Malé exily 
(2014), a tří knih básnicko-prozaických textů: Hotel 
Bristol (2004), Město Mons (2005) a Kostel v mlze 
(2008). 

Publikoval v mnoha literárních a kulturních, 
domácích i zahraničních časopisech, a jeho texty 
byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, 
srbštiny a nizozemštiny. 

Zúčastnil se několika mezinárodních básnických fe-
stivalů doma i v zahraničí, například festivalu Treći 
Trg v Bělehradě, festivalu Smederevský podzim, Pra-
gue Microfestival, a též četl v rámci předprogramu 
nizozemského mezinárodního festivalu City2Cities. 
V roce 2013 měl svůj samostatný večer na České 
ambasádě v Berlíně. 

V letech 2000-2008 pracoval v redakci časopisu We-
les, od léta roku 2009 spolupracuje s literárně-kultu-
rním časopisem H_aluze. Od roku 2008 organizuje 
a moderuje literární večery a diskuze v rámci me-
zinárodní festivalu Den poezie. Organizuje literár-
ní, vzdělávací večery a autorská čtení v Domě čtení 
Městské knihovny v Praze. 

V roce 2013 se podílel na organizování básnických 
večerů a literárních diskuzí v rámci doprovodného 
programu mezinárodního knižního veletrhu a li-
terárního festivalu Svět knihy. 

Původní profesí je psycholog, se zaměřením na kritic-
kou ekonomickou psychologii a zabývá se různými 
aspekty kvality života a pomalostí.
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Josef Straka (b. 1972, Jablonec nad Nisou) is the 
author of three poetry collections – a…jiné časy 
(and… other times) and Proč (Why) published in the 
1990s and Malé exily (Little Exiles, 2014), as well as 
three books of poetic-prosaic texts: Hotel Bristol 
(2004), Město Mons (The City of Mons, 2005), and 
Kostel v mlze (Church in the Mist, 2008).

He has been published in many literary and cultural 
magazines, both at home and abroad, and his texts 
have been translated into English, German, Polish, 
Serbian, and Dutch.

He has taken part in several international poetry 
festivals in the Czech Republic and abroad, such as 
the Treći Trg festival in Belgrade, the Smederevo 
Autumn festival, the Prague Microfestival, and read 
in the Netherlands international City2Cities festival. 
In 2013 there was an evening dedicated to his work 
at the Czech embassy in Berlin.

During the years 2002–2008 he was an editor of the 
journal Weles, and since 2009 he has had a hand in 
the literary-cultural magazine H_aluze. Since 2008 
he has been organising and moderating literary 
evenings and discussions under the auspices of the 
International Poetry Day festival. He also organises 
literary and educational evenings and authors’ 
readings at the House of Reading in the Prague 
Municipal Library.

In 2013 he took part in organising poetic evenings 
and literary discussions in the accompanying 
programme to the international book fair and 
literature festival Svět knihy / Book World in Prague.

He is a trained psychologist, specialising in critical 
economic psychology and interested in diverse 
aspects of quality of life and the slow approach to 
life.
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Odra

přemýšlím, jaké je to zažívat poslední rok v cizí 
 zemi
chiméra?
nepodařené cesty do měst končící na –in a –ol?
nebo do některých jiných
zápisky, drmlání, vyštěknuté hlásky
lístky procvaknuté nemluvným průvodčím, 
 který jen ukazuje směr na údaji uvedeném 
 vpravo dole
jdu pak po hraniční čáře, kterou pak střídá řeka
obcházím místo, které se před válkou 
 jmenovalo Kolonie
dnes jen osamělý traktor s radlicí na sekání trávy
ohrada s berany a ukazatel: Cíl 5 km 
končící cyklostezka o pár stovek metrů dál
lidé na kolech lehce zmateni v namodralém 
 soumraku ukrytého slunce
teď být na chvilku ztracen
dvě země, kde nejsi domácím a nejsi vlastně 
 ani v jedné z nich
dočasný mimoprostor
vydržet v něm až do poslední kávy na ostrově, 
kams doputoval po dřevěném spojovacím mostě
několik stolů, bílý vysoký stan
pod kterým asi dvoumetrový muž ohřívá párky
naznačuje slevu, za hodinu prý bude zhášet 
 plamen 
slova, osamělá dvojice snící o společném životě
sedí dole u trav
nerušená a bez pohybu
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The Odra 

I reflect on what it’s like to be spending the last 
 year in a foreign country
a chimera?
unsuccessful journeys into cities ending with -in 
 and -ol?
or into some others
notes, pattering, vowels yelped out
tickets punched by a taciturn conductor, who 
merely points to the direction indicated below 
 to the right 
I then follow the borderline, seguing into 
 a river 
walking round the place called Kolonie before 
 the war
today just a lonesome tractor with a blade for 
 cutting grass
an enclosure with rams and an indicator: 5 km 
 to Destination 
a few hundred metres on a bike path ending
 cyclists slightly bemused in the bluish dusk of 
 the hidden sun 
to be lost for a moment now 
two countries you’re not at home in, not quite 
 present in either of them 
temporary outsidespace
to endure in it till the last cup of coffee on the 
island you’ve reached by a wooden connecting 
 bridge 
a few tables, a tall white tent 
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under which a 6 ft. 6 in. man is heating up 
 sausages 
suggesting a discount, in an hour the fire will 
 be out, he says 
words, a lone couple dreaming of a life together
sitting down by the grasses 
untroubled and motionless 

Translated by David Vichnar
(in Dryák ředěný Vltavou: Pražská říční antologie / 
A Giant Barrel of Rotgut: Prague River Anthology, 

Municipal Library of Prague, 2016)
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Ivo 
Stropnik 
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Narozen roku 1966, slovinský básník, spiso-
vatel pro děti a literární redaktor. Vydal jedenáct 
básnických sbírek pro dospělé a pět knih pro děti. 
Z jeho posledních knih vyšel v roce 2008 výbor Na-
zaj k živali (Zpátky ke zvířeti) a Knjiga šumov (Kniha 
šumů, 2009), které jsou zahrnuty do knihy Slovarje-
nje melanholije in radoživosti (Slovníkování melan-
cholie a radosti ze života, 1997–2009). V roce 2011 
vydal sbírku pod titulem XXXL ‒ Velike ljubezni (XXXL 
– Velké lásky). Ivo Stropnik Je členem Obce slovin-
ských spisovatelů a slovinského centra PEN; předse-
dou sdružení Velenjska knjižna fundacija a Književna 
asociacija Velenika; iniciátor a mnoholetý organizá-
tor Lirikonfestu (literárního festivalu ve Velenji, kte-
rý zahrnuje tradiční Herbersteinské setkání literátů 
s mezinárodní účastí, a pobyty pro literáty na zdejší 
Lirikonské rezidenci, mezinárodní Pretnarovu cenu 
za šíření slovinské literatury ve světě, Akademii Poe-
tična Slovenija spojenou s udělováním literární ceny 
Číše nesmrtelnosti za vrcholná básnická díla slovin-
ských spisovatelů, Lirikonské degustace slovinské 
a překladové poezie atp.). Je hlavním redaktorem 
Rp. Lirikon21, mezinárodního časopisu pro poezii 
21. století.

V češtině vyšly jeho básně v antologii Padesáti hlasy 
hovořím / S petdesetimi glasovi govorim (2012).
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Ivo Stropnik (b. 1966) is a Slovene poet, author 
of books for children, and literary editor. He has 
published eleven poetry collections and five 
children’s books. More recently, his collections 
Nazaj k živali (Back to the Animal, 2008) and Knjiga 
šumov (The Book of Noise, 2009) are among those 
comprised in his selection Slovarjenje melanholije 
in radoživosti (Dictionary of Melancholy and 
Pleasures in Life, 1997–2009); in 2011 he published 
a collection named XXXL ‒ Velike ljubezni (XXXL – 
Huge Love Poems). Ivo Stropnik is a member of the 
Slovene Writers’ Association and of the national PEN 
Centre; the chairman of the foundation Velenjska 
knjižna fundacija and the association Književna 
asociacija Velenika; the initiator and long-standing 
organiser of the Lirikonfest (a literary festival in 
Velenje that includes the traditional international 
meeting of writers at Herberstein castle, residencies 
for writers at the local Lirikon residence, the 
international Pretnar Award for the promotion of 
Slovene literature in the world, the Poetic Slovene 
Academy associated with the literary prize The 
Goblet of Immortality awarded to most prominent 
poetry works by Slovene authors, and the Lirikon 
Degustation of Slovenian and translated poetry, 
and so forth). He is chief editor of Rp. Lirikon21, 
an international magazine for poetry of the 21st 
century.
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Dida:

 če (5) ~ je zadnja, ~ je prva, ~ hodi 
ljubica čez vse. Saj je ni, ljubezni ni, izmišljena 
je, da se praproti lovijo v vetru in po živih 
kožah zlivajo v dlani –
 Saj jih ni, oči ni, izmišljene so, 
a gledajo čez vse. Kar vidijo, je slepota, 
zarukana v gluhost nepretavane planjave –
 ~ padejo praproti, ~ jih ulovijo oči, se 
čas pretoči v pajčevino.
 „Listava in prelistavava se v teh 
poljubih,” reče Knjiga šumov in se odpre.

(Dolga, nedokončana, v vratu nepregibna) 

Dida:

 když (5) ~ je poslední, ~ je první, ~ jde 
milenka přes všechno. Vždyť není, láska není, 
to je výmysl, že se kapradí loví ve větru a po 
živé kůži stéká do dlaní – 
 Vždyť nejsou, oči nejsou, jsou 
vymyšlené, a hledí přes všechno. Co vidí, je 
slepota, odsunutá do hluchoty neprotoulané 
planiny –
 ~ padá kapradí, ~ uloví je oči, čas 
přeteče do pavučiny.
 „Listujeme a prolistováváme se v těch 
polibcích,“ říká Kniha šumů a otevře se.

(Dlouhá, nedokončená, v krku nepohyblivá) 
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Dida:

 when (5) ~ is last, ~ is first, ~ the 
lover goes through everything. After all it 
isn’t, love isn’t, it’s an invention, that ferns are 
gathered in the wind and run down live skin 
into palms – 
 After all they aren’t, eyes aren’t, 
they are an invention, and they see through 
all. What they see is blindness, shifted into 
deafness of unwandered plains – 
 ~ ferns fall, ~ the eyes gather them, 
time runs into a spiderweb.
 “We leaf and leaf through those 
kisses,” says the Book of Noise and opens 
itself.

(Long, unfinished, immobile in the neck) 

Skala:

 če (4) ~ v pesmi ni otroka, ki bi mile 
zvezde sejal, si besedi pogrneta na razbitem 
ogledalu neba… 
 in se sami igrata z ostrimi črkami 
razklanine sveta; s sencami, ki padejo na dno, 
na zemljo, in se ljubijo z nebom… 
 ~ beseda zaide v temo, mora njeno 
kopito nazaj h kamnu, nazaj k živali… 
 da razkolje skalo v človeku in mu 
izkleše štirinožno telo…

(Če v pesmi ni otroka)
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Skála:

 když (4) ~ v básni není dítě, které by 
milé hvězdy selo, prostřou si slova na rozbitém 
zrcadle nebe… 
 a sama si hrají s ostrými písmeny na 
rozštěpení světa; se stíny, které padají na dno, 
na zem, a milují se s nebem… 
 ~ slovo zajde do tmy, jeho kopyto 
musí zpátky ke kameni, zpátky ke zvířeti… 
 aby rozštíplo skálu v člověku 
a vytesalo mu čtyřnohé tělo…

(Když v básni není dítě)

Skalia Rock:

 when (4) ~ no child is in the poem, 
that would sow the kind stars, the words lay 
out the heavens on a broken mirror…
 and alone they play split the world 
with sharp letters, with shadows that fall to 
the bottom, to the ground, and make love 
with the heavens…
 ~ a word goes into the dark, its 
hoof must go back to the stone, back to the 
animal…
 to split the rock in the human and 
carve him a four-legged body…

(When there is no child in the poem)
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Log:

 čas (VIII) Iz radoživosti seliš 
melanholijo, ki jo živiš. Nikoli se ne vrneš 
iz posušenega jabolčnega krhlja v cvetečo 
jablano…
 Skodelici nepretočljivega podnebja 
sta neizogibno tvoji. Po kavarniških mizah 
obliznjene žlice sladkajo jutro… 
 Kam s pršečo milostjo, izhlapevajočo 
iz objema. Za očmi je poljub zaprt in zbudile se 
bodo v prazno…
 Kar ostane za videnim, ne ostane 
za slišanim. Slišiš tulipanasto mesto, 
z ropotanjem smetnjakov ga vidiš…

(Dolga, nedokončana, v vratu nepregibna…)
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Log:

 čas (VIII) Z životní radosti přesuneš do 
melancholie, kterou žiješ. Nikdy se nevrátíš ze 
sušeného plátku jablka do kvetoucí jabloně…
 Misky nepřelitelného podnebí jsou 
nevyhnutelně tvoje. Po kavárenských stolech 
olíznuté lžičky sladí ráno…
 Kam se sypkým milosrdenstvím, 
vyprchávajícím z objetí. Za očima je polibek 
zavřený a probudí se do prázdna…
 Co zůstane za viděným, nezůstane 
za slyšeným. Slyšíš tulipánové město, 
s boucháním popelnic ho vidíš…

(Dlouhá, nedokončená, v krku nepohyblivá…) 

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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Log:

 time (VIII) From vital joy you shift 
into melancholy, in which you live. You will 
never return from a dried apple slice into 
a blossoming apple tree…
 Bowls of unpourable climate are 
inevitably yours. On tables in cafés, licked 
spoons sweeten the morning…
 Where to go with crumbling mercy, 
evaporating from a hug. Behind the eyes, the 
kiss is closed and will wake into emptiness…
 What stays behind the seen doesn’t 
stay behind the heard. You hear the city 
of tulips, you see it with the clamour of 
dustbins…

(Long, unfinished, immobile in the neck…) 

Translated by Dorota Bachratá
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Ivo 
Svetina 

Foto: Tihomir Pintar
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Ivo Svetina je vůdčí postavou generace slovin-
ských básníků vstupujících do literatury ve druhé 
polovině 60. let. Narodil se r. 1948 v Lublani, kde 
vystudoval literární komparatistiku a teorii a od 
1978 se věnuje pouze literatuře. Pracoval pro RTV 
Slovenija, několik divadel (např. režie dramatizace 
Eposu o Gilgamešovi), od roku byl 1998 ředitelem 
Slovinského divadelního muzea. V roce 2014 byl 
zvolen předsedou Obce slovinských spisovatelů. 
Od 1971 publikoval 19 sbírek poezie, obdržel mj. 
cenu Zlata ptica (1975), Prešerenovu cenu (1987), 
za divadelní hry pak cenu Slavko Gruma (dokonce 
třikrát – 1987, 1992, 1996). Jeho knihy byly pře-
loženy do italštiny, srbštiny, chorvatštiny a v an-
tologiích je zastoupen navíc také ve španělštině, 
němčině či angličtině. Píše rovněž pohádky, eseje 
a překládá (mj. Tibetská kniha mrtvých, 1994). Jeho 
poezie osciluje mezi dvěma póly – evropskou a ori-
entální tradicí (např. sbírka Oblak a hora). Evropský 
pól tíhne k postmoderně tvarovanému pohledu 
na vykořeněné, nicotou obklopené bytí člověka. 
Některé význačné sbírky: Boticelli (1975), Joni 
(1976), Dissertationes (1977), Bulbul (1982), Pět ru-
kopisů (1987), Oblak a hora (2003), Básně nevědění 
(2004), Lesbos (2005). V češtině vyšly jeho básně 
v antologii Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi 
glasovi govorim (2012).
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Ivo Svetina (b. 1948, Ljubljana) is the leading figure 
of the generation of Slovene poets who entered 
the literary scene in the second half of the 1960s. 
He studied comparative literature and theory, in 
Ljubljana and after 1978 he dedicated himself 
solely to literature. He has worked for RTV Slovenia, 
several theatres (e.g. he directed a dramatisation 
of Gilgamesh), and since 1998 he has served as 
the Director of the Slovene Museum of Theatre. In 
2014 he was voted chairman of the Slovene Writers’ 
Association.

He has published 19 collections of poetry since 
1971, and received many prizes, including the Zlata 
ptica (Golden Bird, 1975), the Prešeren Award 
(1987), and for his plays the Slavko Gruma Prize 
(thrice: 1987, 1992, 1996). His books have been 
translated into Italian, Serbian, and Croatian, and 
he is also represented in Spanish, German, and 
English anthologies. He also writes tales, essays, and 
translates (inc. The Tibetan Book of the Dead, 1994). 
His poetry oscillates between two poles – European 
and Oriental traditions (e.g. the collection Cloud and 
Mountain). The European pole inclines toward a 
postmodernly-shaped perspective on the uprooted 
nothingness surrounding Man’s existence.

To name just a few collections: Boticelli (1975), Joni 
(1976), Dissertationes (1977), Bulbul (1982), Five 
Manuscripts (1987), Cloud and Mountain (2003), 
The Poetry of Ignorance (2004), and Lesbos (2005).



479

***
Požrešnost živali se spočne v samoti,
kamor človek ne najde, saj vse krog
njega je le radost in veselje, vino in ženske,
ki se prepuščajo soncu, da smrdi po ljubosumju.

Roka ni šapa, ki narava jo je oblikovala,
po podobi nežne smrti, počivajoče v
njenem skrivnem naročju, saj utrudila se je,
ko plazila se je skoz stoletja kot skoz
bambusov gozd, zveneč od izklesanih bokov.

Dlaka ni koža, ki ravnokar sem jo natrl z oljem,
da pogled še mehkeje drsel je do vrča sluznice,
kamor skrijem svojo slo, ko noč razgrne rjuho 
in tujec stopim v trgovino, da kupim potešitev.
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***
Žravost zvířat počne v samotě,
kam člověk nezajde, protože všechno kolem
něj je jen radost a veselí, víno a ženy
oddávající se slunci, až to ve vzduchu páchne 
 žárlivostí.

Ruka není noha, kterou příroda vytvarovala,
podle obrazu něžné smrti, spočívající v
jejím tajemném klíně, unavila se, 
když se plazila staletími jako 
bambusovým lesem, zvonila vytesanými boky.

Srst není kůže, kterou jsem právě natřel olejem,
aby pohled ještě měkčeji klouzal do hrnce sliznice,
kam ukryji svou vášeň, když noc odhrne pokrývku
a já cizinec vstoupím do obchodu, abych si 
 koupil potěšení.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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***
Voracity of beasts begins in solitude
where man won’t go because everything 
 around
him is just joy, pleasure, wine and women
indulging in the sun until the air smells of jealousy.

The hand is not a foot shaped by nature
in the image of a tender death laying
in her mysterious lap, she got tired
crawling through centuries as
through a bamboo grove, ringing her sculpted 
 hips.

Fur is not the skin that I have just oiled
so that sight would slip even smoother into 
 a pot of mucus,
where I will hide my passion when the night 
 uncovers a blanket
and I, a stranger, will enter a shop to buy 
 myself a delight.

Translated by Tomáš Roztočil
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Paweł 
Szydeł 
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Polský básník, prozaik a redaktor. Narodil se 
v roce 1963 ve Więcborku. V osmdesátých letech 
spolupracoval s undergroundovým tiskem, de-
butoval básní …můj hlas protestu v roce 1981 na 
stránkách čtrnáctideníku Kujawa. Iniciátor, spoluza-
kladatel a od roku 1998 šéfredaktor internetového 
literárně-uměleckého čtvrtletníku Pobocza (Krajni-
ce), věnovaného kultuře střední a východní Evropy. 
Od roku 2004 spoluorganizuje festival středoevrop-
ské literatury Mezinárodní poetické setkání Pobocza.

Vydal básnické sbírky Niebo nie dla nieobecnego 
(Nebe nikoliv pro nepřítomného, 2000), Złorzeczę 
prawu ciążenia (Proklínám zákon přitažlivosti, 2005) 
a výbor veršů z let 1980–2010 Niewielki wybór

(Nevelký výbor, 2010). Jeho básně byly preloženy do 
angličtiny, běloruštiny, češtiny, němčiny, slovinštiny 
a srbštiny a vydány v mnoha antologiích a časopi-
sech. V současnosti je spolumajitelem a redaktorem 
nakladatelství Meander a žije v Jastrzębci.
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Paweł Szydeł (b. 1963, Więcbork) is a Polish 
poet, prose writer, and editor. In the 1980s, he was 
involved in the underground press, and debuted his 
poem …my voice of protest in 1981 on the pages 
of the fortnightly Kujawa. Initiator, co-founder, and 
since 1998 editor-in-chief of the Internet literary-
artistic quarterly Pobocza, which is dedicated to the 
culture of Central and Eastern Europe. Since 2004, he 
has co-organised the festival “Pobocza International 
Poetic Gathering” of Central European literature. He 
has published the poetry collections Niebo nie dla 
nieobecnego (Heaven is Not for the Absent, 2000), 
Złorzeczę prawuciążenia (I Curse the Law of Gravity, 
2005), and selected poems 1980–2010 Niewielki 
wybór (A Small Selection, 2010). His poetry has been 
translated into English, Belarusian, Czech, German, 
Slovenian, and Serbian, and published in many 
anthologies and magazines. At present he is the 
co-publisher and editor of the Meander publishing 
house. He lives in Jastrzębiec.
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pieśń o wspaniałej wyspie Tiule

wielu mówi i śpiewają o tym w pieśniach że 
na krańcach Zachodniego Oceanu za ostatnią 
z wysp gdzie nie dotarł jeszcze żaden ani 
handlowy ani rybacki ani nawet wojenny statek 
leży upragniona Tiule kraina gdzie wszyscy są 
weseli a w rzekach płynie wino i miód

ale nawet tam chłopi o ogorzałych twarzach 
i szerokich jak wrota stodoły barach zaraz po 
wschodzie słońca wychodzą w pole w pocie 
czoła orzą nieprzystępną skąpą ziemię rzucają 
w nią ziarno a potem długo i cierpliwie zanoszą 
modły do swoich kapryśnych bogów i czekają na 
obfite plony które prawie nigdy nie wystarczają 
do następnych żniw

rybacy podobnie jak ci z Pernambuco 
Bangladeszu albo z Egejskiego Morza w swoich 
małych śmiesznych stateczkach codziennie 
wypływają na połów by przed wieczorem ze 
spuszczonymi głowami suszyć i naprawiać 
stare wysłużone sieci które być może właśnie 
jutro zapełnią się po brzegi okazałymi dorszami 
halibutami i flądrami

pasterze odganiając wygłodniałe wilki 
pędzą swoje beczące chude stada z każdym 
dniem dalej i dalej od zagrody tam gdzie trawa 
jeszcze nie całkiem sucha aż na drugą stronę 
stromych nieprzyjaznych gór 

nawet kupcy którym wszyscy zazdroszczą 
raz po raz napadnięci przez rabusiów ledwie 
uchodzą z życiem tracąc cały swój dobytek
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tylko czasami wieczorem wszyscy biorą na 
tańce swoje spocone tłuste baby wielkimi jak 
bochny chleba twardymi łapskami chwytają je 
za rozłożyste biodra i pijani wirują w rytm muzyki 
a potem oszołomieni wracają do swych lichych 
starych chat by beznamiętnie i jak najszybciej 
spłodzić kolejną gębę do wyżywienia

i tylko jeden wiejski głupek co żadnego 
porządnego zajęcia nie ma żeby tamtym jeszcze 
chciało się żyć układa nową pieśń o wspaniałej 
wyspie Tiule gdzie wszyscy są weseli a w 
rzekach płynie wino i miód
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píseň o nádherném ostrově Tiula

hodně se o tom mluví a zpívá v písních že na 
konci Západního oceánu za posledním z ostrovů 
kam ještě nedorazila žádná ani obchodnická 
ani rybářská a dokonce ani vojenská loď leží 
vytoužená Tiula země kde jsou všichni veselí 
a v řekách teče víno a med

ale i tam chlapi s osmahlými obličeji 
a s rameny širokými jako vrata od stodoly 
hned po východu slunce vyrážejí na pole 
v potu tváře orají nepřístupnou skoupou zem 
házejí do ní zrno a potom se dlouho a trpělivě 
modlí ke svým náladovým bohům a čekají na 
hojnou úrodu která téměř nikdy nevystačí do 
následujících žní

rybáři podobně jako ti z Pernambuca 
Bangladéše anebo z Egejského moře ve svých 
malých směšných loďkách každý den vyplouvají 
na lov aby v podvečer se sklopenými hlavami 
sušili a opravovali staré doslouživší sítě které 
se možná už zítra zaplní po okraj obrovskými 
treskami halibuty a platejsy

pastýři odhánějí vyhladovělé vlky ženou 
svoje bečící hubená stáda každý den stále 
dál a dál od ohrady tam kde ještě není tráva 
úplně suchá až na druhou stranu strmých 
nepřístupných hor

dokonce kupce kterým všichni závidí čas od 
času přepadnou lupiči a oni tak tak zachraňují 
život ztrácejíce přitom celý svůj majetek
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jen někdy večer všichni berou na tancovačku 
svoje zpocené tlusté ženské velkými tlapami 
tvrdými jak pecen chleba je popadají za 
rozložité boky a opilí se točí v rytmu hudby 
a potom se omámení vracejí do svých ubohých 
starých chalup aby bez vášně a co nejrychleji 
zplodili další krk k živení

a jenom jeden vesnický hlupák co nemá 
pořádně co na práci aby se těm druhým ještě 
chtělo žít skládá novou píseň o nádherném 
ostrově Tiula kde jsou všichni veselí a v řekách 
plyne víno a med

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová
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song of the beautiful isle of Tiula

much has been said and sung in the songs 
there at the end of the Western Ocean beyond 
the last of the islands where no mercantile nor 
fishing nor military ship has ever arrived there 
lies the longed-for land of Tiula the land where 
everyone is happy and where the rivers flow 
with wine and honey 

but even there the men with sun-burnt 
faces and shoulders as big as a barn door right 
after sunrise set off to the fields where they 
till the impervious miserly soil by the sweat of 
their brows they sow the seeds and patiently 
keep praying to their moody gods and wait for 
a bumper crop that almost never suffices till 
the next harvest

the fishermen like those from Pernambuca 
Bangladesh or the Aegean Sea in their comical 
little boats set out to sea every day to catch fish 
and then bow their heads every evening to dry 
and mend their old worn-out nets that perhaps 
tomorrow will be filled to the brim with huge 
cod, halibut and flounder

the shepherds chasing away the ravenous 
wolves every day driving their bleating 
emaciated herds further and further away 
from their fold to where the grass is not quite 
dry all the way to the other side of steep and 
spiteful mountains

even the merchants so envied by everyone 
are now and then raided by the highway men 
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and barely save their lives while losing all their 
possessions

only some nights they all go dancing with 
their sweaty fat women grabbing their stocky 
hips with their big hands as hard as baked 
bread and drunkenly they swirl to the rhythm 
of the music and then, stupefied, they return 
to their poor old huts to beget, without passion 
and as quickly as possible, another mouth to 
feed

and only the village idiot who has nothing 
to do so that in order for the others to still 
want to carry on makes up a song about the 
beautiful isle of Tiula where everyone is happy 
and where the rivers flow with wine and honey 

Translated by Robert Hýsek
(in Slova bez hranic 2007. Festivalový sborník. 

Olomouc: Detour Productions, 2007)
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Monika 
Šatavová

Foto: Malgorzata Lebda
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Narodila se v roce 1964 v Praze. 

Poskytuje ekonomické, informační a legislativní 
poradenství, lektorskou činost a facilitace jednání 
a procesů. Vlastní cateringovou firmu. Členka v ob-
čanském sdružení pro kulturní aktivity Občasné s rů-
žemi, o.s., dobrovolnice práce v hospicovém sdru-
žení Cesta domů, místopředsedkyně humanitárního 
občanského sdružení JHP škola, které podporuje 
stavbu a provoz technické školy v Kambodži. 

Kromě psaní poezie fotografuje a píše publicistické 
články (např. Deník Referendum). Její básně byly pře-
loženy do polštiny a publikovány v antologiích Pobo-
cza a Stranou. 

Monika Šatavová (b. 1964, Prague) provides 
economic, informational and legislative advice, 
lecturing, and facilitation of negotiations and legal 
proceedings. She owns her own catering firm. She 
is a member of the citizen’s co-operative for cultural 
activities Občasné s růžemi, she does volunteer work 
at the hospice co-op Cesta domů, she is the vice-
chair of the humanitarian citizen’s co-op JHP School, 
which supports the construction and operation of 
a technical school in Cambodia.

In addition to writing poetry, she is a photographer 
and publicist. Her poems have also been translated 
into Polish and published in the anthologies Pobocza 
and Stranou.



493

***
na hraně dne
kvete fialkové nebe
za hradbou snu
já viděla jsem sebe
tak dlouho spát pod hvězdami
pak andělé na výsosti dlaněmi zatleskali
a ptáci vzlétli, křídly zamávali
tak každou chvílí i další chvíle
je okoličnatá více
už bíle
v louce rozkvétají
mrkve a bolehlavy
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***
on the edge of the day
the violet sky blooms
beyond the dream’s walls
I saw myself
sleep for so long under the stars
then angels up high clapped their hands
and birds flew, waved their wings
so each moment and further moments
are umbellated more
already white
blooming on the meadow
carrots and hemlocks

Translated by Dorota Bachratá
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TEN MUŽ, co miloval svou ženu, nosil si její 
parfém v peněžence, mezi občanským průka-
zem a kartou pojištěnce, v kalhotách, v zadní 
kapse, v tramvaji, když ji otevřel, aby si k ní jen 
přivoněl, aby si ji jen připomněl, náhle tu byla 
i ona s námi, se všemi, a pak my všichni jsme 
se stali z přísedících účastníky, tak stali jsme se 
svědky.

THE MAN who loved his wife, he carried 
her perfume in his wallet, between his ID and 
insurance cards, in his trousers, in his rear 
pocket, on the tram, when he opened it only to 
take a whiff, only to recall her, suddenly she was 
there with us, all of us, and then we, observers, 
all became participants, and thus witnesses.

Translated by Dorota Bachratá
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***
jsou to ještě květy slivoní
nebo už sněhové vločky
co větrem slétají
na hladinu řeky?

*** 
are these the last plum blossoms
or the first snowflakes
descending with the wind
onto the river’s surface?

Translated by Robert Hýsek
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Jaromír 
Typlt 
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Jaromír Typlt (1973, Nová Paka) je český spisova-
tel, esejista, performer, výtvarný kurátor a editor.

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy – 
obor filosofie a český jazyk a literatura. Po ukončení 
civilní vojenské služby ve sdružení pro péči o dušev-
ně nemocné Fokus Liberec pracoval mezi lety 2000–
2010 jako kurátor v libereckých galeriích pro součas-
nou fotografii a výtvarné umění. V současnosti žije 
v Praze a Nové Pace. 

Po roce 1999 začal experimentovat s různými přesahy 
literatury do dalších uměleckých odvětví (bibliofilie 
a autorské knihy, krátké filmy, jevištní performance, 
zvukové nahrávky a improvizace) a výsledky soustře-
dil do knihy Stisk (2007). Se skladatelem Michalem 
Ratajem od roku 2009 účinkuje ve zvukově-textové 
improvizaci Škrábanice. S Pavlem Novotným také 
hraje v představení podle básně Kurta Schwitterse 
Ursonate (premiéra 2006). Pro libereckého grafika 
Jana Měřičku napsal texty k autorským knihám (Vni-
več, 1999, Hlavolomy, 2000).

Je autorem knižní monografie sochaře Ladislava Zí-
vra (2013). Píše eseje o literatuře a výtvarném umě-
ní, zabývá se především oblastí art brut (outsider art) 
– do širšího povědomí uvedl například dílo „tvůrce 
počasí“ Zdeňka Koška nebo básnířky Hany Fouskové.

Výběr z knih: Pohyblivé prahy chrámů (Mladá fronta, 
1991), Ztracené peklo (Český spisovatel, 1994, Cena 
Jiřího Ortena), Opakem o překot (Host, 1996), že 
ne zas až (Host, 2003), Stisk (Torst, 2007), Ladislav 
Zívr (Kant, 2013), Za dlouho (Argo, 2016). CD: Michal 
přes noc (audiokniha, Tympanum 2012), Škrábanice 
(s Michalem Ratajem, Polí5 2014).
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Jaromír Typlt (b. 1973, Nová Paka) is a Czech 
writer, essayist, performer, art curator, and editor. 
He graduated from the Philosophical Faculty of 
Charles University in Prague in philosophy and 
Czech. After finishing his mandatory civil service in 
a citizen’s co-operative for psychiatric care Fokus 
Liberec, from 2000–2010 he worked as a curator in 
Liberec galleries for contemporary photography and 
fine art. At present he lives in Prague and Nová Paka.

After 1999 he began to experiment with various 
overlappings of literature into other artistic branches 
(bibliophile and artist’s books, short films, stage 
performances, sound recordings and improvisation) 
and he collected the results into the book Stisk 
(Pressure, 2007). Since 2009 he has been performing 
with the composer Michal Rataj on sound-text 
improvisations called Škrábanice / Scribbles. 
He is also performing in a show based on Kurt 
Schwitter’s Ursonate with Pavel Novotný (premiere, 
2006). He has written the texts for the Liberec graphic 
artist Jan Měřička artist’s books Vniveč, (To No Avail, 
1999) and Hlavolomy (Braincreasers, 2000).

He is the author of a monograph on the sculptor 
Ladislav Zívr (2013). He writes essays on literature 
and fine art, with special focus on art brut (outsider 
art), bringing before the public texts and art works 
by artists such as the “weathermaker” Zdeněk Košek 
or the poet Hana Fousková.

His books include: Koncerto grosso (1990), Pohyblivé 
prahy chrámů (The Movable Thresholds of Temples, 
1991), Ztracené peklo (Hell Lost, 1994), Opakem 
o překot (Packed in Paka, 1996), že ne zas až (But 
It’s Not Too, 2003), Stisk (Pressure, 2007), Ladislav 
Zívr (2013), Za dlouho (After a Long Time, 2016); 
CDs: Michal přes noc (Michal Over Night, audiobook, 
2012), Škrábanice (Scribbles, with Michal Rataj, 
2014).
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Tmavě
Jsem loď
a plaché ty,

když tě vítr žene
kolem prvních pevnin.

Zlehka si vplouváš
do příprav na ztroskotání,

když já se plazím do ztracena
s přímořskými státy.

Odrazily nás od sebe
tenkrát v noci

dvoje vody s jedinou hladinou

nebo dvě hladiny
na jediné vodě?

Od protějších břehů se nese křik,
jaký dokáže šířit jen tma

včas přivolaná. Než se vrátíš,
svoje stáří už neurčím.

Prokřehlý chladem balvanů
budu s nimi vyhasínat statisíce let.

Ale voda, ta tu chladne
teprve od západu slunce.
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Darkly
I’m a ship
you as ailing

as when the wind drives you
round the first mainlands.

You sail in lightly
into shipwreck preparations,

as I creep taperingly
with seaside states

They pushed us off each other
then in the night

two waters with one water-level

or two water-levels
on one water?

From the opposite shores comes a crying,
the sort only darkness can spread

when summoned in time. Before you return
I won’t be able to determine my age.

Numb with the coldness of boulders
I’ll smoulder with them for hundreds of 
 thousands of years.

But the water’s been cooling down here
only since the sunset.

Translated by David Vichnar
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Vztlak
Ale to jen napodobuješ vodu,
když si tě nabírá. 

A tak si hladiny mezi sebou porovnají
svoji nadmořskou výšku
a ty se jim tam někde zaleskneš
jako kaluž, která neoplácí
stejnou mincí.

Dokonce ani za déšť už se neschováš,
déšť, který ustrnul v sopečném popelu,
čerstvě prvohorní
do chvíle, než ho někdo odkryl a očistil,
odřízl perlivě posetou
tenkou vrstvu,
přenesl ti ji na dosah a zasadil za sklo.

Pro takovou chvíli
by ses celým tělem rozčeřil.

Ale ani tak bys nebyl víc než
voda, která stoupá vzhůru
aby se rozhlédla po okolních vodách,
ale cestou si jen tak zkouší
plnit, lámat, svírat,
srážet vlny pěstí.

Zůstaň si ve svém skupenství
mírného zákalu na dně.

Když se tam dost skrčíš,
můžeš se ještě stat
ponorným vařičem.
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Upthrust

But you’re just mimicking water
as it scoops you up.

And so water-levels mutually compare
their elevations above sea-level
and you’ll glimmer somewhere there briefly
like a puddle who never pays back
with the same coin.

You won’t even hide behind the rain anymore,
rain that got stuck in volcanic ashes,
freshly Paleozoic
until the moment somebody unearthed and 
 cleaned it,
cutting off the sparklingly strewn
narrow layer,
carrying it over within your reach and glassing it. 

For such a moment
your whole body would gladly ripple.

But even as such you wouldn’t be more than
water rising upwards
in order to look around the surrounding waters,
trying underway
to fill in, to break, to grip,
to knock the waves off with a fist. 
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Remain, if you like, in your state
of a slight turbidity on the bottom. 

If you duck enough down there
you still have the hope of becoming
an immersion heater.

Translated by David Vichnar
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Vladimír 
Václavek 
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Vladimír Václavek (*1959, Rýmařov) je český 
hudebník, jehož tvorba je ovlivněna alternativním 
rockem a world music. V osmdesátých letech působil 
jako kytarista a baskytarista brněnských rockových 
skupin Dunaj a E, později se vydal na sólovou dráhu. 
Jako instrumentalista, zpěvák, skladatel a autor textů 
(zhudebnil také poezii Bohuslava Reynka, Antonína 
Přidala a dalších autorů) vydal alba meditativní hud-
by Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj (1994), Písně 
nepísně (2003) a Barvy Radugy (2015). Nahrál spolu 
s Ivou Bittovou dvojalbum Bílé inferno (1997) a s bu-
beníkem Milošem Dvořáčkem desku Život je pulsující 
píseň (2007). 

Byl spoluzakladatelem hudebních skupin Rale (s ja-
ponskou houslistkou Takumi Fukušima) a jazzové 
Čikori. 

Vydal básnické sbírky Stín stromu (1994) a Obrazy 
cesty (2000) a knihu Neviditelný svět (2013), inspi-
rovanou jeho zkušenostmi s šamanismem. Žije v Ha-
brovanech.
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Vladimír Václavek (b. 1959, Rýmařov) is a Czech 
musician whose work has been influenced by 
alternative rock and world music. In the 1980s he 
played guitar and bass guitar in the groups Dunaj and 
E, later he went on tour solo. As an instrumentalist, 
singer, composer (he has written music to the poetry 
of Bohuslav Reynek, Antonín Přidal, and others) and 
lyricist, he has put out three albums of meditative 
music: Jsem hlína, jsem strom, jsem stroj (I Am 
Clay, I Am a Tree, I Am a Machine, 1994), Písně 
nepísně (Songs and Non-Songs, 2003), and Barvy 
Radugy (Raduga’s Colours, 2015). Together with 
Iva Bittová he put out the double-disc Bílé inferno 
(White Inferno, 1997) and with the drummer Miloš 
Dvořáček the disc Život je pulsující píseň (Life is 
a Pulsating Song, 2007).

He was a co-founder of the groups Rale (with the 
Japanese violinist Takumi Fukushima) and the jazz 
group Čikori.

He has published the poetry collections Stín stromu 
(Tree Shade, 1994) and Obrazy cesty (Pictures of 
the Road, 2000); and the book Neviditelný svět (The 
Unseen World, 2013), inspired by his experiences 
with shamanism. He lives in Habrovany.
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V některých duších 

V některých duších
jsou modré hvězdy.
V listoví času
povadlé dnění
a tiché kouty
ve kterých přežil
starý šum touhy
a snění.

A v jiných duších
ovoce s červy.
Přízraky vášní,
truchlivé scény.
Ozvěny hlasu,
jenž popálený,
jako proud šera
z daleka letí.
Dávný zvuk pláče,
prach políbení. 
Prach políbení.

Jak dávno zralou 
duši mám, nevím
Pod tíhou tajů
rozpadá se mi.
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Kameny mládí
zvětralé sněním
padají do vod
mých přemýšlení.

Říkají: Bůh je
daleko v nebi.

In Some of Our Souls

Blue stars gleaming
in some of our souls.
In the leaves of time
faded teeming
and silent abodes
still shelter the old 
soft rustling of hopes
and dreaming.

While in other souls,
fruits seethe with worms.
Phantoms of passions,
joyless scenes. 
Echoes of a voice,
touched by the fire,
as a stream of dusk
flies from afar.
The ancient crying,
the dust of a kiss.
Dust of a kiss.
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Don‘t know how long
My soul has been ripe
Crushed by mysteries,
it’s falling apart.

Stones of my youth
weathered by dreaming
sink in the waters
my thoughts streaming.

They say: God is 
far off in heaven

Translated by Robert Hýsek
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Katarina 
Vladimirov 

Young 
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Narodila se v roce 1977 ve Slovinsku. Vystu-
dovala malbu v Lublani a poté se přestěhovala do 
Prahy, kde žije od roku 2005. Kromě malby a kresby 
působí i na poli ilustrace.

Katarina tvoří prostřednictvím intuitivního tvůrčího 
procesu vlastní jemnocitnou řečí. Její kresby jsou 
výsledkem oddanosti technice tvůrčího procesu 
a nevznikají s předpokladem určité tematiky – letmé 
otisky určité nehmotné situace, která je ve všech 
směrech otevřena a spojuje spontaneitu a čirou sou-
středěnost.

Katarina Vladimirov Young (b. 1977, Slovenia) 
studied painting in Ljubljana and then moved to 
Prague where she has lived since 2005. In addition 
to painting and drawing she also works in the field 
of illustration.

Katarina draws through an intuitive creative process 
in her own sensitive language. Her drawings 
surrender to the chosen artistic medium and are 
not crafted with a specific theme in mind – they are 
fleeting imprints of certain immaterial situations, 
which remain open in all directions and combine 
spontaneity and genuine concentration. 
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István 
Vörös 

Foto: Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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István Vörös (1964, Budapešť) je básník, spisova-
tel, kritik a překladatel. V Maďarsku patří mezi uzná-
vané autory, jejichž renomé již překročilo hranice 
státu. O jeho kvalitách vypovídá i řada zahraničních 
ocenění – Cena Milana Füsta, cena Jana Smreka, 
Premia Bohemica, Cena Huberta Burdy, či Cena Atti-
ly Józsefa a slovinská cena Vilenica Kristal. 

První díla vyšla v roce 1988, sbírka básní Só, kenyér 
(Sůl, chléb), a povídková kniha Innenvilág (Ze světa), 
další povídky vyšly knižně v roce 2007 – Švejk gyón-
tatója (Švejkova zpověď). V roce 2008 vydalo nakla-
delství Jelenkor básnickou sbírku s názvem A Vörös 
István-gép rombolása (Zkáza stroje Istvána Vöröse), 
jejíž součástí je i báseň „Vlastní Tao”. V Maďarsku 
dale vyšly mj. Tőlem távoli cselekedeteim (Daleko 
ode mě, 2014) a román Gagarin (2013). Posledními 
díly je sbírka Százötven zsoltár (Sto padesát žalmů, 
2015) a román Thomas Mann kabátja (Kabát Tho-
mase Manna, 2017).

V češtině mu roku 2008 vyšla v překladu Tomáše Va-
šuta v nakladatelství Protimluv sbírka básní V okně 
spící. Jde o reprezentativní výbor básní, který věrně 
odráží pestrost básníkovy tvorby, jež sahá od exis-
tenciální mrazivé grotesky přes klasická haiku až po 
rýmovanou pohádku.
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István Vörös (b. 1964, Budapest) is a poet, novelist, 
critic, and translator. He is a widely recognised 
authors, whose prestige has transcended borders. 
The quality of István Vörös’s work has been 
confirmed by a number of national and international 
awards, such as the Milan Füst Prize, the Jan Smrek 
Prize (Slovakia), Premia Bohemica, the Hubert Burda 
Prize (Heidelberg, Germany), the Attila József Prize, 
and Vilenica Kristal (Slovenia).

His first works were published in 1988: poems Só, 
kenyér (Salt, Bread) and short stories Innenvilág 
(From the World). Among others were short stories 
Švejk gyóntatója (Švejk’s Confession, 2007). In 2008 
his poetry collection A Vörös István-gép rombolása 
(The Destruction of the István Vörös Machine) 
came out, including the poem A Tao of One’s Own. 
Other books published in Hungary are Tőlem távoli 
cselekedeteim (Far Away from Me; selected poems, 
2014) and a novel, Gagarin (2013). His most recent 
works are the collection Százötven zsoltár (One 
Hundred and Fifty Psalms, 2015) and the novel 
Thomas Mann kabátja (Thomas Mann’s Coat, 2017).
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Saját Tao

I. rész: Útelzárás

1.

Ne utazz sehová,
az út jöjjön hozzád,
ne nevezz nevén semmit.
Aminek nincs neve: lenn
van a földben. Akinek volt
neve: lenn van a földben.
Amire nincs ige: lent történik 
a földben. Amire van ige:
nem történik meg.
Ami nem történik meg, titok.
Kitárul a szemlélődés kapuja,
becsukódik a lét kapuja.
Kitárul a mélység kapuja,
becsukódik a magasság kapuja.
Csoda,
hogy a világról
mindig ugyanannyit tudunk.
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Vlastní Tao 

I. část: Úzká cesta

1.

Necestuj nikam,
ať cesta přijde k tobě,
nenazývej nic jménem.
Bez jména všechno je: tam
dole v zemi. I ten kdo jméno
měl: tam dole v zemi je.
Nač není slovo: děje se
dole v zemi. Nač slovo je:
to nenastává.
A nikdy nenastává tajemství.
Otevírá se brána rozhledu,
zavírá se brána bytí.
Otevírá se brána hlubin,
zavírá se brána výšin.
Zvláštní,
že o světě
víme vždy právě tolik.
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A Tao of One’s Own

Part One: Barring of the Path

1.
Do not take the path anywhere,
let the path come to you,
name nothing by its name.
That which has no name: is 
below in the ground. That which had 
a name: is below in the ground.
That which has no verb: happens below
in the ground. That which has a verb:
does not happen.
That which does not happen is a secret.
The gates of contemplation swing open,
the gates of being close. 
The gates of depth swing open,
the gates of height close shut.
Miraculous,
that of the world
we always know the same.



519

2.

Csak a szép szép,
a rút nincs benne, és nincs 
kívüle, nem is beszélnek
egymásról.
Nem is beszélnek egymással.

Csak a jó jó,
a rossz nincs benne, és nincs 
kívüle, nem is beszélnek
egymásról.
Nem is beszélnek egymással.

A nemlét nem szül létet,
és a lét is csak elmúlik,
de sejtelme sincs a nemlétről.
A nehéz nem könnyű, és
nem is a könnyű sokszorosa.
Ha kitárul a mélység kapuja,
becsukódik a magasság kapuja.
Becsukódik, aztán
befalazzák. Befalazza
a mélységet a magasság.
Befalazza a magasságot a mélység,
a halált elnyeli az egészség.
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Aki tanít, többet felejt,
mint amit a tanítványok tudnak.
A tanítvány óra előtt
indul útnak. 

Nem alkot művet, aki 
igazi művész,
de olvas az igazi olvasó.
A könyvből a fehér falra átnéz.

Kettőjük közt a nemlét:
hóval teli hajó.
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2.

Jen krása je krása,
není v ní ošklivost a není
mimo ni ani o sobě
nemluví.
Nemluví ani spolu.

Jen dobro je dobro,
není v něm zlo a není
mimo něj ani o sobě 
nemluví.
Nemluví ani spolu.

Nebytí nezrodí bytí,
a i bytí jen pomíjí,
ale nemá ani ponětí o nebytí.
Těžké není lehké a
není ani mnohonásobkem lehkého.
Když se otevře brána hlubin,
zavře se brána výšin.
Zavře se, potom
ji zazdí. Výšina
zazdí hlubinu.
Hlubina zazdí výšinu,
smrt je pohlcena zdravím.
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Kdo učí, zapomíná více,
než umí učedníci.
Učedník se po hodině
vydá na cestu.

Nevytváří dílo, kdo je
skutečný umělec,
skutečný čtenář ovšem čte.
Z knihy pohlíží na bílou zeď.

Mezi oběma je nebytí:
loď plná sněhu.
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2.
Only what is beautiful is beautiful,
the ugly is not within it, nor is it 
without; they do not speak 
of each other.
Nor do they speak to each other.

Only what is good is good,
evil is not within it, nor is it
without; they do not speak 
of each other. 
Nor do they speak to each other.

Non-existence does not beget existence,
and existence only passes away,
of non-existence it knows nothing.
What is heavy is not light, and
is not the multiplicity of lightness.
When the gates of depth swing open,
the gates of height close shut.
Close shut, and then
are walled up. Depth 
immured by height.
Height immured by depth,
and death swallowed into the whole.

Whoever teaches shall forget
as the disciples know well.
The disciples before the teaching
set off upon the path.
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A true artist creates
no work of art,
but the true reader reads.
Looks up from the book towards the white 
 wall.

Between the two is non-existence:
a vessel filled with snow.

Translated by Ottilie Mulzet
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Magdalena 
Wagnerová 

Foto: Zdeněk Zůna
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Magdalena Wagnerová (1960, Praha) je če-
ská spisovatelka a redaktorka. Mnoho let se věnuje 
také fotografování.

Vystudovala FAMU, katedru fi lmové a televizní 
scenáristi ky a dramaturgie, ročník prof. Ivana Osval-
da. Napsala několik scénářů (pohádka Hořké víno, 
seriál a celovečerní fi lm Saturnin aj.), rozhlasových 
her a pohádkových seriálů. Od roku 1995 se věnuje 
převážně knižní tvorbě.

V roce 2000 spolu s Ivanem Beránkem, Franti škem 
Drti kolem a Pavlem Štefanem založila nekomerční 
knižní nakladatelství Havran, kde působí jako redak-
torka a vydává zejména moderní evropskou prózu 
v edici Kamikaze.

Je autorkou tří románů a mnoha pohádkových knih, 
za které byla nominována na cenu Magnesia Litera 
a Zlatá stuha. Její knihy vyšly také ve francouzšti ně, 
angličti ně, němčině, španělšti ně a rušti ně.

Magdalena Wagnerová (b. 1960, Prague) is 
a Czech writer and editor. She has also been acti vely 
involved in photography for many years.

She studied screenwriti ng and script editi ng at the 
Film and TV School of the Academy of Performing 
Arts in Prague. She wrote several scripts, such 
as a fairy tale Hořké víno and TV series and fi lm 
Saturnin, as well as radio plays and fairy tale series. 
Since 1995 she has been focused on writi ng books.

In 2000 Wagnerová together with Ivan Beránek, 
Franti šek Drti kol, and Pavel Štefan founded the non-
commercial book publishing house Havran, where 
she works as an editor and publishes especially 
modern European prose in the editi on Kamikaze.

Wagnerová is the author of three novels and many 
fairy tales, for which she was nominated for the 
awards Magnesia Litera and Zlatá stuha. Her 
books have also been published in French, English, 
German, Spanish, and Russian. 
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Tomáš 
Weiss 
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Narozen 1966 v Praze, žije v Berouně. Editor 
knihy Beaty, bigbeaty, breakbeaty (Maťa / Dharma-
gaia, 1998), spoluautor knižního rozhovoru s Jáchy-
mem Topolem Nemůžu se zastavit (Portál 2000), 
vydal knihu Zpěv do odposlechu víc (Texty českého 
noise, hc a punku, 2009). Je editorem web magazínu 
o knihách Oko Kosmasu a překladatel ze slovenštiny. 
Vlastní texty časopisecky publikoval v Souvislostech 
a v Revolver Revue. 

Vydal sbírky Orchestr kostitřase (Dauphin, Protis, Pra-
ha 2007), Neděle sv. Snipera (Dauphin, 2009), Post- 
komunismus: záškrt (Za tratí, 2011).

Tomáš Weiss (b. 1966, Prague) lives in Beroun. 
He is the editor of a guide to the modern music of 
the 1990s, the book Beaty, bigbeaty, breakbeaty 
(Beats, Big Beats, Break Beats, 1998), a co-author of 
a book interview with writer Jáchym Topol Nemůžu 
se zastavit (I Cannot Stop Myself, 2000), and of an 
anthology of Czech noise, hard core, and punk music 
lyrics, Zpěv do odposlechu víc (Texty českého noise, 
hc a punku) (More Vocals in the Monitor, 2009); also 
a translator from Slovak. His own texts have been 
published in the magazines Souvislosti and Revolver 
Revue.

He has published the poetry collections Orchestr 
kostitřase (Boneshaker’s Orchestra, 2007), Neděle sv. 
Snipera (St Sniper’s Sunday, 2009), Postkomunismus: 
záškrt (Post-Communism: Croaking, 2011).
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Zpráva z rezavé klece

Nakonec přijde ta chvíle
rozdáte si to se samotnou oblohou
čert ví, co to spustí
tu pachuť někde vzadu na patře
krev, prach a popel
v přírodě by nemělo žít nic, co přemýšlí samo 
 o sobě
žádné rochnění v iluzi jedinečnosti
být si tak jistý, že jsem někdo
a dny se vlečou jako zatoulaní psi
hledáme celek
sbíráme důkazy
den po dni sestavujeme příběh
jenže: od určitého věku už víte, na čem jste
kus vítězství po všech těch letech
cítit krev, prach a popel
je pozdě
od určitého věku jsou
škody už napáchané
vypovídá tohle něco o životě?
polykáme a slyšíme
jak vedeme řeči
čas neexistuje
jsme sami
bez jistoty vlastního účelu
všichni plní vzájemných iluzí
čím dál víc se na nás lepí stín
a v rezavé kleci
smrt si chová něco na zabití
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A Message from a Rusty Cage

In the end the moment will come
you’ll give it away to the sky
the devil knows what that will trigger
that aftertaste somewhere on the back of the 
 palate
blood, dust and ashes
there should be nothing in nature that thinks 
 about itself
no pigging out in the illusion of uniqueness
to be so sure that I am somebody
and the days drag along like stray dogs
we look for the whole
we collect evidence
day after day we put together a story
but: after a certain age, you know where your 
 place is
a piece of victory after all those years
to smell blood, dust and ashes
it’s late
after a certain age
the damage is done
does it say something about life?
we swallow and hear
how we lead discussions
time does not exist
we are alone
without the certainty of our own purpose
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all of us full of shared illusions
more and more the shadow sticks itself upon us
and in a rusty cage
death keeps something alive to kill

Translated by Dorota Bachratá
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Petra 
Žišt 

Foto: Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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Mladá slovinská básnířka zvítězila v roce 
2014 v literární soutěži pro mladé autory Urška 
2014. Výstupem této ceny je také možnost vydání 
sbírky – Petra Žišt tu svou vydala v roce 2015 pod 
titulem Batik grafit. 

Vystudovala etnologii, pracuje jako kulturní antro-
položka. Na stránkách Slovinského etnografického 
muzea je k dispozici její odborná práce Praznovan-
je raznolikosti in enotnosti na Reunionu: prisotnost 
dveh diskurzov (Oslava různorodosti a jednoty na 
Reunionu: přítomnost dvou diskursů). Tato země le-
žící východně od Madagaskaru v Indickém oceánu je 
nejvzdálenějším koutem EU; je plnoprávnou součástí 
Francie a jeho hlavou je francouzský prezident.

Petra Žišt (b. 1986, Maribor) is a young Slovenian 
poet, winner of the 2014 literary competition for 
young authors, Urška. The result of this prize was the 
possibility of publishing a poetry collection, which 
she did in 2015 under the title Batik grafit (Graphite 
Batik).

She studied ethnology and works as a cultural 
anthropologist. Her monograph Praznovanje 
raznolikosti in enotnosti na Reunionu: prisotnost 
dveh diskurzov (Celebration of Multi-Ethnicity and 
Union on Reunion: The Presence of Two Discourses) 
is available on the pages of the Slovene Ethnographic 
Museum. 
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Ali pa Enzo iz Rima 
Ali pa Enzo iz Rima, ki je spal tako dolgo, da 

sem ga morala zbuditi, ki me ni peljal do postaje 
metroja kot tisti dan pred tem, ki mi prej niti ni 
povedal poti do avtobusne postaje, da bi lahko 
vedela, ko mi je umrla še baterija na telefonu, 
ki me je pustil samo nekje na stopnišču v Rimu 
z blazino iz bombaža, ki mi jo je naredila mama 
Maisarah v malezijski džungli, ter največjim 
kovčkom, v katerem sem imela spakirano vso 
Azijo, da sem ga v nedogled vlačila kot človek 
rikšo po ulicah večnega mesta, ko je začenjalo 
deževati name in na Azijo, bombaž je venel, 
zame mi je bilo vseeno, četudi je bilo mrzlo kot 
so mrzli prihodi v Evropo, malo strah pa me je 
bilo, da se bo Azija začela prelivati čez špranje 
kovčka in odtekati v rimsko kanalizacijo, kot 
vanjo na koncu odteče kartonasto vino skozi 
klošarje, ki so se kot strela z jasnega pojavili 
tistega deževnega jutra na avtobusni postaji 
in ko sta jih prala dež in vino, moja Azija pa se 
je šla potapljat v jezerce ob cesti ob vstopu na 
avtobus, mi je Filipinka, s katero sem po pomoti 
govorila napol italijansko napol indonezijsko, za 
razliko od one gospodice včeraj z nakupovalnimi 
vrečkami a brez denarja, od svojega moža 
posodila, dala, eno sporočilo, pa mu je bog vrnil 
tako, da je sprl Obamo in republikance, zaprl 
kip svobode, muzeje, živalske vrtove, narodne 
parke in druge turistične znamenitosti, ravno 
ko je Enzo šel v New York na počitnice s svojo 
mamo in njenim novim fantom. 
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Anebo Enzo z Říma

Anebo Enzo z Říma, který spal tak dlouho, 
že jsem ho musela vzbudit, který mě nevezl na 
stanici metra jako den předtím, který mi nejdřív 
neřekl ani to, jak dojít na autobusové nádraží, 
abych si dokázala poradit i poté, co mi umřela 
baterie v telefonu, který mě nechal samotnou 
někde na schodišti v Římě s bavlněným 
polštářkem, co mi udělala matka Maisarah 
v malajské džungli, a s největším kufrem, ve 
kterém jsem měla sbalenou celou Asii, co 
jsem ho donekonečna tahala jako člověk rikšu 
po ulicích věčného města, když začalo na mě 
a na Asii pršet, bavlník zvadl, pokud šlo o mě, 
bylo mi to docela jedno, i když bylo chladno, 
jako jsou chladné příjezdy do Evropy, trochu 
jsem se bála, že Asie začne přetékat škvírami 
kufru a odtékat do římské kanalizace, tak jako 
do ní nakonec vyteče krabicové víno z klošárdů, 
kteří se toho deštivého rána objevili jako blesk 
z čistého nebe na autobusovém nádraží, kde 
je omýval déšť a víno, zatímco se moje Asie 
začala potápět v jezírkách u cesty při vchodu do 
autobusu, Filipínka, s níž jsem omylem mluvila 
napůl italsky a napůl indonésky, na rozdíl od té 
paninky včera s nákupními taškami a bez peněz 
mi od svého muže půjčila, dala, jeden vzkaz, 
ale bůh mu to vrátil tak, že rozhádal Obamu 
s republikány, zavřel sochu svobody, muzea, 
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zoologické zahrady, národní parky a další 
turistické zajímavosti, zrovna když jel Enzo se 
svou mámou a jejím novým chlápkem do New 
Yorku na prázdniny.

Přeložila Lenka Kuhar Daňhelová

And then there was  
Enzo from Rome

And then there was Enzo from Rome, who 
slept for so long I had to wake him up, who did 
not take me to the metro station like the day 
before, who did not even tell me how get to the 
bus station in the first place, so that I could cope 
with the situation even after my phone battery 
died, who left me alone somewhere on the 
stairs in Rome with a cotton pillow handmade 
for me by mother Maisarah in the Malaysian 
jungle, and with the biggest suitcase in which 
I had packed all of Asia, that I had endlessly 
dragged like a man pulling a rickshaw through 
the streets of the eternal city, when it started 
to rain on me and Asia, the cotton faded, I did 
not really care if you ask me, even though it 
was cold, as cold as the arrivals to Europe are, 
I was a little worried that Asia would start to 
flow through the suitcase cracks and run into 
the Roman sewers just like the spilled wine out 
of the carton by the beggars, who appeared 
like lightning at the bus station on that rainy 
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morning, where they were washed by the rain 
and wine while my Asia began to sink in ponds 
beside the road at the entrance to the bus, 
a Filipina, with whom I accidentally spoke half 
Italian and half Indonesian, unlike the snobby 
lady yesterday with shopping bags, penniless 
she lent me money from her husband, she gave, 
a message, but God paid him back by making 
Obama quarrel with the Republicans, who shut 
down the Statue of Liberty, museums, zoos, 
national parks and other tourist attractions, 
right when Enzo went with his mom and her 
new guy to New York for the holidays.

Translated by Monika Němečková
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Editoři  
a překladatelé:
Jonathan Bolton 
Jonathan Bolton je profesorem slavistiky na Harvar-
dově univerzitě, ve středu jeho zájmů stojí literatura, 
historie a obecně středoevropská kultura, překládá 
českou prózu a poezii (např. Ivana Wernische). V češ-
tině vyšla v překladu Petrušky Šustrové jeho kniha 
Světy disentu (Academia, Praha 2015), je editorem 
sborníku 12 studií Nový historismus / New Histori-
cism (Host, Brno 2007). Je rovněž v redakční radě 
časopisů Česká literatura, Estetika a Svět literatury.

Jonathan Bolton is a professor of Slavic languages 
and literatures at Harvard University, USA. He 
studies the intersection of literature and history 
and the culture of Central Europe in general, and 
translates prose and poetry by Czech writers. He 
has translated and edited a book of poems by Ivan 
Wernisch. His most recent work is Worlds of Dissent. 
He is the editor of the anthology Nový historismus / 
New Historicism (2007), comprising twelve studies. 
He has also served on the Editorial Boards for Česká 
literatura, Estetika, and Svět literatury, all located in 
Prague.

Eliška Dubcová
Eliška Dubcová, narozena 1985 v Praze, absolventka 
bohemistiky a překladatelství z němčiny na Filosofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako překlada-
telka na volné noze. 

Pořizovala mimo jiné překlady knih pro děti pro na-
kladatelství Cooboo. 

Z němčiny do češtiny přeložila román uznávané ra-
kouské autorky slovinského původu Maji Haderlap 
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Anděl zapomnění (orig. Engel des Vergessens, vyšlo 
v nakladatelství Havran, Praha 2016). 

Eliška Dubcová (b. 1985, Prague) has a degree 
in Czech language and literature and in German 
translation studies at the Charles University Faculty 
of Arts. She is a freelance translator.

Among others, she has translated children’s books 
for the publishing house Plus.

She translated the novel Engel des Vergessens (The 
Angel of Oblivion) by the renowned Austrian author 
of Slovene origin Maja Haderlap into Czech (Anděl 
zapomnění, 2016).

Robert Hýsek 
Překladatel, redaktor, editor a organizátor kulturního 
dění, narozen 1974. Vystudoval českou a anglickou 
filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde učí 
na katedře anglistiky a amerikanistiky (slam poetry 
a překlad beletrie) a v roce 2013 tam založil Ateliér 
uměleckého překladu. 

V Olomouci od roku 2006 koná akce slam poe-
try a vede Klub slam poetry, se spolkem Detour 
Productions od roku 2015 organizuje mistrovství 
České republiky ve slam poetry. Od roku 2006 s ko-
legou Matthewem Sweneym pořádá každoročně 
v Olomouci festivalové pásmo Ostrovy bez hranic. 
Workshopy slam poetry vede doma i v zahraničí.

Pod jménem Bob Hýsek překládá zejména anglo-
americké autory. V nakladatelství Argo je dvorním 
překladatelem Charlese Bukowského (čtrnáct ro-
mánů, povídkových souborů a básnických sbírek) 
a Philipa K. Dicka (překlady i redakce románů a vý-
borů z povídek). Pro Argo přeložil román Zeptej se 
prachu od Johna Fanteho, který byl oceněn v ročníku 
2000–2001 v Soutěži Jiřího Levého. Překlad románu 
Libidárium od Nicholsona Bakera se v roce 2014 ocitl 
v širší nominaci na Magnesii Literu. V roce 2017 mu 
vyšel překlad poetického cestopisu od Nicka Cavea 
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Píseň z pytlíku na zvratky. Pro jiná nakladatelství pře-
ložil například Hagakure – Cesta samuraje od Cune-
toma Jamamota či povídky Teda Chianga. Skotskému 
básníkovi Ianu Stephenovi sestavil dvojjazyčný výbor 
z tvorby Adrift / Napospas vlnám (2007).

Jako editor společně s kolegou Sweneym sesta-
vil a předmluvou opatřil mj. několik dvojjazyčných 
výborů poezie, např. Prchavé domovy: Mezi vyhnan-
stvím a vnitřním exilem. / Fleeting Homes: Between 
Banishment and Inner Exile (2010) a Bludné kořeny 
/ Wayward Roots (výbor ze současné slovanské po-
ezie, 2014). V roce 2015 sesbíral texty pro antologii 
Deset deka slamu: průřez olomouckou slam poetry 
a napsal skripta Slam poetry. Manuál k výuce perfor-
mativní soutěžní poezie.

Společně s kreslířem Tomášem Kopřivou je autorem 
specifické formy haiku, tzv. haikustripů (publikovány 
v časopise Host v letech 2008–2011 a v roce 2010 ve 
slovinské Revija Apokalipsa). V současnosti připravu-
ju k vydání alternativní životopis Charlese Bukow-
ského Karel Bukowski – stary chachar ostravski. Žije 
u Olomouce.

Robert Hýsek (b. 1974) is a translator, editor, 
lecturer, and organiser of cultural events. He 
graduated in Czech and English language and 
literature at Palacký University Olomouc, where he 
teaches at the Department of English and American 
Studies (Slam Poetry and Fiction Translation) and 
where he founded the Literary Translation Atelier in 
2013.

He has been in charge of poetry slams in Olomouci 
since 2006, organising events as well as running 
the local Slam Poetry Club, and has organised the 
national championship in slam poetry with the 
non-profit Detour Productions since 2015. With his 
colleague Matthew Sweney he has organised the 
festival Islands Without Borders annually in Olomouc 
since 2006. He has held slam poetry workshops in 
Czechia and abroad.
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Under his nickname Bob Hýsek he publishes his 
translations of particularly English and American 
authors into Czech. He is the main translator of 
Charles Bukowski for the publishing house Argo 
(over a dozen books: novels, poetry, short story 
collections) and a frequent translator and editor 
of Philip K. Dick’s novels and short stories. He 
translated the novel Ask the Dust by John Fante, 
for which he was awarded second place in 2000–
2001 Jiří Levý Award for young translators. His 
translation of House of Holes by Nicholson Baker 
was nominated for the 2014 Magnesia Litera prize. 
In 2017 his Czech translation of Nick Cave’s The 
Sick Bag Song was published. For other publishing 
houses he has translated books such as Hagakure – 
The Way of the Samurai by Tsunetomo Yamamoto, 
Ted Chiang’s short stories, and also collected 
the poems of Hebridian poet Ian Stephen into 
a bilingual English-Czech edition Adrift / Napospas 
vlnám (2007).

As an editor, together with Matthew Sweney, Hýsek 
prepared for publication and wrote prefaces to 
several bilingual poetry collections, such as Prchavé 
domovy: Mezi vyhnanstvím a vnitřním exilem. / 
Fleeting Homes: Between Banishment and Inner 
Exile (2010) and Bludné kořeny / Wayward Roots 
(anthology of contemporary Slavic poetry, 2014). In 
2015 he collected texts of Czech young slammers 
and wrote the introduction for his anthology 
Deset deka slamu: průřez olomouckou slam poetry 
(A Pound of Slam: Cutting Through the Olomouc 
Scene), and also wrote a textbook Slam poetry. 
Manuál k výuce performativní soutěžní poezie 
(Slam Poetry. A Manual to Lessons in Performative 
Competitive Poetry).

Together with graphic artist Tomáš Kopřiva he is 
the author of a specific form of haiku, the “haiku 
strip”, a fusion of haiku and comic strips (published 
in Host magazine in 2008–2011 and also in Revija 
Apokalipsa in Slovenia in 2010). Currently he is 
preparing for publication an alternative biography 
of Charles Bukowski called Karel Bukowski – stary 
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chachar ostravski (Karel Bukowski – The Dirty Old 
Man of Ostrava). He lives near Olomouc.

Tereza Chlaňová
Narozena roku 1974 v Praze, vystudovala anglistiku 
a ukrajinistiku na Filosofické fakultě Univerzity Kar-
lovy (1992–1998). Vyučuje v Ústavu slavistických 
a východoevropských studií FF UK převážně ukrajin-
skou literaturu 19. a 20. století, vede překladatelské 
semináře. Publikuje články o ukrajinské literatuře 
v českých i ukrajinských odborných literárních časo-
pisech. Překládá z ukrajinštiny (H. Petrosaňaková, J. 
Vynnyčuk, V. Stus, V. Holoboroďko, H. Čubaj, H. Ba-
bak, A. Malihon, O. Kocarev), příležitostně z ruštiny 
(drama A. Jablonské Pohani, ve spoluautorství s Je-
katěrinou Gazukinou. Je editorkou knihy věnované 
prozaické tvorbě autorů tzv. „stanislavského feno-
ménu“ Putování současnou ukrajinskou literární kra-
jinou (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010).

Tereza Chlaňová (b. 1974, Prague) graduated in 
English and Ukrainian at the Philosophical Faculty 
of Charles University in Prague (1992–1998). 
She teaches at the Institute of Slavic and Eastern 
European Studies at Charles University, specialising 
in Ukrainian literature of the 19th and 20th 
centuries, and also leads a translation seminar. 
She has published articles on Ukrainian literature 
in Czech and Ukrainian literary magazines. She 
translates from Ukrainian (Halyna Petrosanyak, 
Yuryi Vynnychuk, Vasyl Stus, Vasyl Holoboroko, 
Hryhorii Chubai, Halyna Babak, Anna Malihon, Oleh 
Kotsarev), and occasionally from Russian. She has 
also edited a book dedicated to the prose works of 
authors of the “Stanislav Phenomenon”, Putování 
současnou ukrajinskou literární krajinou (A Journey 
through the Contemporary Ukrainian Literary 
Landscape, 2010).

Jan Faber 
Jan Faber (1977), věřňovický absolvent polonistiky 
Filosofické fakulty MU v Brně. Vedle České republi-
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ky pobýval delší dobu v USA, Polsku a v Lucembur-
sku, kde již sedmým rokem pořádá autorská čtení 
českých a polských literátů. Z polštiny přeložil Mrt-
vé body (antologie slezské básnické skupiny „Na 
Dziko“), Darka Fokse (Svatební pizza), Olgu Tokar-
czukovou (Anna in v hrobech světa), Pavla Huelle 
(Mercedes Benz a Poslední večeře), Janusze Rudnic-
kého (Smrt českého psa, společně s Věrou Vytřísalo-
vou), Krzysztofa Vargu (Piliny) a Macieje Meleckého 
(Prask, výbor básní). Podílel se na překladu antologie 
12x poezie Polsko (Krzysztof Siwczyk a Marta Pod-
górnik) a na výboru z básní Rafała Wojaczka (Který 
nebyl). V současnosti společně s Františkem Nastul-
czykem připravuje polský překlad básnického výboru 
Pavla Řezníčka. Pravidelně spolupracuje s časopi-
sem Protimluv. Autor příležitostných recenzí a kritik 
(Host). Chystá se žít v Praze.

Jan Faber (b. 1977) graduated in Polish language 
and literature at the Faculty of Arts of Masaryk 
University in Brno. After having lived in the USA 
and in Poland, he settled in Luxembourg, where 
he has been organising lectures with Polish and 
Czech authors since 2010. His translations from 
Polish include: Mrtvé body (Blind Spots, anthology 
by the “Na Dziko” poetry group from Upper Silesia), 
Svatební pizza (Wedding Pizza) by Darek Foks, 
Anna in v hrobech světa (Anna in the Graves of the 
World) by Olga Tokarczuk, Mercedes Benz (English 
translation published by Serpent’s Tail, 2005) and 
Poslední večeře (The Last Supper, Serpent’s Tail, 
2008) by Pavel Huelle, Smrt českého psa (Death of 
a Czech Dog) by Janusz Rudnicki (together with Věra 
Vytřísalová), Piliny (Sawdust) by Krzysztof Varga, and 
Prask (Crack, selected poems) by Maciej Melecki. 
He took part in translation of contemporary Polish 
poetry anthology 12x poezie Polsko (Polish Poetry 
Times Twelve), poems by Krzysztof Siwczyk and 
Marta Podgórnik) and translated several poems in 
Který nebyl (Who Was Not), the selected poems of 
Rafał Wojaczek. Currently finishing (together with 
František Nastulczyk) a translation into Polish of 
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selected poems by Czech surrealist Pavel Řezníček. 
Faber intends to relocate to Prague.

Aleš Kozár
Aleš Kozár (*1975, Most) vystudoval bohemistiku 
a slovenistiku na FF UK v Praze. Od roku 2007 před-
náší o slovinské literatuře a kultuře na FF Univerzity 
Pardubice. Překládá ze slovinštiny, publikuje rovněž 
odborné studie a eseje o slovinské literatuře. 

Bibliografie knižních překladů: Goran Vojnović, Můj 
domov Jugoslávie, Praha (v tisku 2017), Primož Re-
par, Alchymie srdečního pulsu (Ostrava 2015), Pupeny 
broskví. Malá antologie slovinského haiku (Ljubljana 
2014), Marjan Rožanc, Démon Iva Daneva (Ljublja-
na 2013), Feri Lainšček, Nedotknutelní (Praha 2012), 
Goran Vojnović, Proč na tebe každej sere aneb Če-
furové, raus! (Praha 2011), Lojze Kovačič, Křišťálová 
doba (Zlín 2010), Krajiny za slovy. Antologie slovinské 
poezie 60.-90. let (Praha 2008), Polona Glavanová, 
Noc v Evropě. (Praha 2007), Lojze Kovačič, Příběhy 
z malovaných úlů (Praha 2007), Iztok Osojnik, V tobě 
ožiju (Zlín 2005), Ribnik tišine. Slovenska haiku anto-
logija (Ljubljana 2005), Feri Lainšček Halgato (Praha 
2004), Vladimir Bartol, Alamut (Praha 2003), Proml-
ky času (Brno 2003), Vně hranic (Brno 2002). 

Aleš Kozár (b. 1975, Most) studied Czech and 
Slovene language and literature at the Faculty of 
Arts, Charles University in Prague. Since 2007 he has 
been lecturing on Slovene literature and culture at 
the Faculty of Arts and Philosophy at the University 
of Pardubice. He translates from Slovenian and 
publishes studies and essays on Slovene literature.

His Czech book translations include: Goran Vojnović, 
Můj domov Jugoslávie (Yugoslavia, My Fatherland, 
2017), Primož Repar, Alchymie srdečního pulsu (The 
Alchemy of the Heartbeat, 2015), Pupeny broskví. 
Malá antologie slovinského haiku (Peachbuds: 
A Small Anthology of Slovene Haiku, 2014), Marjan 
Rožanc, Démon Iva Daneva (The Demon of Ivo 
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Danev, 2013), Feri Lainšček, Nedotknutelní (The 
Untouchables, 2012), Goran Vojnović, Proč na tebe 
každej sere aneb Čefurové, raus! (Southern Scum 
Go Home!, 2011), Lojze Kovačič, Křišťálová doba 
(Crystal Time, 2010), Krajiny za slovy. Antologie 
slovinské poezie 60.–90. let (The Landscapes Behind 
Words. Anthology of Slovene poetry, 2008), Polona 
Glavanová, Noc v Evropě (The Night in Europe, 
2007), Lojze Kovačič, Příběhy z malovaných úlů 
(Stories from Beehive Panels, 2007), Iztok Osojnik, 
V tobě ožiju (I Will Revive in You, 2005), Ribnik tišine. 
Slovenska haiku antologija (The Pond of Silence. 
Slovene Haiku Anthology, 2005), Feri Lainšček 
Halgato (2004), Vladimir Bartol, Alamut (2003), 
Promlky času (Limitations of Time, 2003), Vně hranic 
(Outside the Borders, 2002).

Lenka Kuhar Daňhelová
Básnířka, prozaička, výtvarnice, překladatelka, orga-
nizátorka kulturních akcí a projektů (narozena 1973 
v Krnově) dosud vydala čtyři básnické sbírky a jeden 
román, spolu s překladovými tituly celkem dvaadva-
cet knih.

Pracovala jako tlumočnice a překladatelka z polštiny, 
italštiny a francouzštiny. Od roku 2004 spolupraco-
vala s literárním časopisem Pobocza, v letech 2005 
až 2010 vedla jeho českou redakci. Kromě práce 
redaktorky překládala do češtiny poezii z polštiny, 
slovinštiny, francouzštiny, italštiny a slovenštiny. Jako 
redaktorka kulturní rubriky pracovala pro časopis 
Navýchod.

Stipendistka rezidenčních pobytů v Polsku a ve Slo-
vinsku, účastnice mnoha mezinárodních literárních 
festivalů a setkání v různých zemích. 

Kromě dvou publicistických knih Nové Heřminovy – 
Neu Ebersdorf (Arnika, Ostrava 2003), Jak žít s po-
vodněmi (Arnika, Ostrava 2005) vydala román Cizinci 
(Balt-East, Praha 2004), dvojjazyčnou sbírku básní 
Neuvršćeno (Nezařazeno, Bělehrad 2009, překlad 
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do srbštiny Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet (edice 
Psího vína Stůl, Praha 2010), Její bolest (Protimluv, 
Ostrava 2012) a Hořem (Protimluv, Ostrava 2014). 
Své básně a prózu zveřejňuje v českých i zahranič-
ních časopisech.

Knižně vyšly mj. její překlady sbírky básní Franciszka 
Kameckého Nářek kněze (H+H, Praha 2007), výbor 
básní Ryszarda Krynického Magnetický bod (Proti-
mluv, Ostrava 2010), sbírka básní Genowefy Jaku-
bowské-Fijałkowské Něžný nůž (Protimluv, Ostrava 
2011), román Wiesława Myśliwského Traktát o lous-
kání fazolí (Havran, Praha 2010), povídková kniha Idy 
Finkové Jaro 1941 (Barrister & Principal, Brno 2012), 
autobiografická kniha Kieślowski o Kieślowském 
(sestavila Danuta Stoková, Academia, Praha 2013), 
sbírka Josipa Ostiho Na kříži lásky (Protimluv, Ostra-
va 2013), knižní výbor básní Franciszka Nastulczyka 
Průvodce slepého psa (Protimluv, 2014) a dvojjazyč-
ná antologie současné slovinské poezie Padesáti hla-
sy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim, kterou 
sestavila a přeložila spolu s Petrem Kuharem (Petr 
Štengl, Praha 2013). Další tituly: Stanka Hrasteljová: 
Čínská zeď (Barrister & Principal, Brno 2015), Mikołaj 
Łoziński: Kniha (Havran, Praha 2015), Meta Kušar: 
Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017).

Žije v Berouně u Prahy, kde se svým mužem Petrem 
Kuharem pravidelně pořádá mezinárodní literární 
festival Stranou – evropští básníci naživo.

V roce 2013 byla oceněna Velvyslanectvím Repub-
liky Slovinsko za přínos slovinské kultuře; je rovněž 
držitelkou ceny Lirikonov Zlát, udělované za nejlepší 
překlady z jiných jazyků do slovinštiny (2013).

Lenka Kuhar Daňhelová (b. 1973, Krnov) is a poet, 
prose writer, artist, translator, and organiser of 
cultural events and projects. To date she has 
published four collections of poetry and one novel; 
including her translations she has published twenty-
two books.
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She has worked as an interpreter and translator from 
Polish, Italian, and French. Since 2004 she has been 
collaborating with the literary magazine Pobocza; 
from 2005–2010 she was its Czech editor. In addition 
to editing the magazine she also translated Polish, 
Slovenian, French, Italian, and Slovak poetry into 
Czech. She was the culture editor for the magazine 
Navýchod.

She has had residencies in Poland and Slovenia, and 
taken part in many international literary festivals and 
meetings in various countries.

In addition to two documentary books – Nové 
Heřminovy – Neu Ebersdorf (2003), Jak žít s 
povodněmi (How to Live with Floods, 2005) – she 
has also published a novel, Cizinci (Foreigners, 
2004), a bilingual Czech-Serbian collection of poetry 
Neuvršćeno / Nezařazeno (Uncategorised, 2009, 
translated by Biserka Rajčić), Pozdrav ze Sudet 
(Greetings from the Sudetes, 2010), Její bolest (Her 
Pain, 2012) and Hořem (Through Grief, 2014). Her 
poetry and prose have been published in literary 
magazines in the Czech Republic and abroad.

Her books include her translations of poetry 
collections by Franciszek Kamecki (2007), Ryszard 
Krynicki (2010), Genowefa Jakubowska-Fijałkowska 
(2011), a novel by Wiesław Myśliwski (2010), stories 
by Ida Fink (2012), the autobiographical Kieślowski 
on Kieślowski (2013), a collection of works by Josip 
Osti (2013), a selection of poetry by Franciszek 
Nastulczyk (2014), and a bilingual Slovenian-Czech 
anthology of contemporary Slovenian poetry, 
Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi 
govorim, which she collected and translated 
together with Peter Kuhar (I Speak in Fifty Voices, 
2013). Other translations include works by Stanka 
Hrastelj (2015), Mikołaj Łoziński (2015), and Meta 
Kušar (2017).

She lives in Beroun near Prague, where she regularly 
runs an international literary festival with her 
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husband Peter Kuhar – Stranou/Aside: European 
Poets Live.

In 2013 the Slovenian Embassy awarded her for her 
services to Slovenian culture; she is the recipient 
of the Lirikonov Zlát (2013), given for the best 
translations from Slovenian into other languages.

Peter Kuhar
Peter Kuhar (narozen 1944) – slavista, publicista, 
překladatel poezie a prózy z několika slovanských 
jazyků, organizátor kulturních akcí a projektů. Praco-
val jako redaktor a autor v kulturní redakci slovinské 
televize (Televizija Slovenija).

Píše a publikuje reportáže, novinové články, kritiky, 
eseje, novinové a rozhlasové příspěvky pro český 
i slovinský rozhlas, zveřejňuje své literární překlady 
a pohádky.

Přeložil do slovinštiny tvorbu více než čtyřiceti čes-
kých básníků (mezi nimi Vítězslav Nezval, Viola Fis-
cherová, Petr Hruška, Petr Borkovec, Vít Slíva, Vladi-
mír Merta, Jaroslav Hutka) a také polských básníků 
(mezi nimi Ryszard Krynicki, Franciszek Kamecki, Krzy- 
sztof Kuczkowski, Genowefa Jakubowska-Fijał-
kowska, Franciszek Nastulczyk), jež byla publikována 
v rozličných časopisech a antologiích: Poetikon, Liri-
kon, Zvon, Mentor, a také formou příspěvků ve ve-
řejnoprávním rozhlasu Radio Slovenija. V roce 2013 
vyšel v nakladatelství Sodobnost International jeho 
překlad románu Jana Balabána Zeptej se táty, v tom-
též nakladatelství vyšly od roku 2014 do roku 2016 
překlady všech tří dílů knihy Lichožrouti Pavla Šruta. 
Je spoluautorem překladu Ekonomie dobra a zla od 
Tomáše Sedláčka.

Se svou ženou Lenkou Kuhar Daňhelovou vybral 
a přeložil básně padesáti současných slovinských 
básníků, která vyšla v dvojjazyčné antologii Padesáti 
hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim (Na-
kladatelstvi Petr Štengl, Praha 2012).
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Peter Kuhar je členem slovinského PEN klubu a pro-
gramovým ředitelem festivalu Stranou – evropští 
básníci naživo, který každoročně v červnu hostí v Be-
rouně a okolí básníky z celé Evropy.

V roce 2013 byl oceněn Velvyslanectvím Republiky 
Slovinsko za přínos slovinské kultuře, držitel ceny Li-
rikonov Zlát, udělované za nejlepší překlady z jiných 
jazyků do slovinštiny (2011). V roce 2004 získal jednu 
z nejvýznamnějších slovinských cen, Srebrno plaketo 
JSKD (Stříbrnou plaketu JSKD) za výjimečný přínos 
a tvorbu pro slovinskou kulturu.

Peter Kuhar (b. 1944) is a Slavic scholar, publicist, 
translator of poetry and prose from several Slavic 
languages, and organiser of cultural events and 
projects. He has worked as an editor and author in 
the culture section of Televizija Slovenija.

He writes and publishes reportage, newspaper 
articles, criticism, essays, news reports, and radio 
pieces for Czech and Slovenian radio, and publishes 
his own literary translations and stories.

He has translated more than forty Czech poets into 
Slovenian (Vítězslav Nezval, Viola Fischerová, Petr 
Hruška, Petr Borkovec, Vít Slíva, Vladimír Merta, 
Jaroslav Hutka, etc.) and also Polish poets (Ryszard 
Krynicki, Franciszek Kamecki, Krzysztof Kuczkowski, 
Genowefa Jakubowska-Fijałkowská, Franciszek 
Nastulczyk, etc.), which have been published in 
magazines, anthologies and also broadcast on 
Radio Slovenija. In 2013 he published a translation 
of a novel by Jan Balabán, and in 2014 to 2016 
all three volumes of the Oddsockeaters trilogy of 
children’s stories by Pavel Šrut.

Together with his wife Lenka Kuhar Daňhelová 
he selected and translated a bilingual Slovenian-
Czech anthology of contemporary Slovenian poetry, 
Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi 
govorim (I Speak in Fifty Voices, 2013).

Peter Kuhar is a member of the Slovenian PEN Club 
and the programme director for the Stranou/Aside: 
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European Poets Live annual festival, which takes 
place each June in Beroun, Czech Republic, featuring 
local poets and poets from over the whole of Europe.

Tess Lewis
Přeložila díla autorů jako Peter Handke, Alois Hot-
schnig, Julya Rabinowich, Melinda Nadj Abonji, 
Pascal Bruckner a Jean-Luc Benoziglio. Obdržela 
překladatelské granty od amerického i britského 
PEN klubu, stipendium od americké Národní nada-
ce pro umění a humanitní vědy (NEA), grant Maxe 
Geilingera pro překlad Philippa Jaccotteta, překlada-
telskou cenu od Rakouského kulturního fóra v New 
Yorku za překlad románu Anděl zapomnění (Angel of 
Oblivion) od rakouské spisovatelky Maji Haderlapové 
a naposledy stipendium Johna Simona Guggenhei-
ma k překladu Die Notizen, životního díla švýcarské-
ho spisovatele Ludwig Hohla. Rovněž je pomocným 
editorem pro časopis The Hudson Review. Její eseje 
a recenze se objevily v mnoha periodikách včetně 
The New Criterion, The Hudson Review, World Lite-
rature Today, The Wall Street Journal, The American 
Scholar a Bookforum.

Tess Lewis is a translator; her translations include 
works by Peter Handke, Alois Hotschnig, Julya 
Rabinowich, Melinda Nadj Abonji, Pascal Bruckner 
and Jean-Luc Benoziglio. She has been awarded 
translation grants from PEN USA and PEN UK, an NEA 
Translation Fellowship, a Max Geilinger Translation 
Grant for her translation of Philippe Jaccottet, 
the ACFNY Translation Prize for her translation of 
the novel Angel of Oblivion by the Austrian writer 
Maja Haderlap, and most recently a John Simon 
Guggenheim Fellowship to translate Die Notizen, 
the Swiss writer Ludwig Hohl’s magnum opus. She 
also serves as an Advisory Editor for The Hudson 
Review. Her essays and reviews have appeared 
a number of journals and newspapers including The 
New Criterion, The Hudson Review, World Literature 
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Today, The Wall Street Journal, The American 
Scholar, and Bookforum.

Petr Mainuš
překladatel a soudní tlumočník, absolvent slovenisti-
ky na Filosofické fakultě MU v Brně (2000), doktorát 
získal tamtéž v roce 2007. Absolvoval studijní pobyt 
na Filosofické fakultě v Lublani (1996), Letní školu 
slovinského jazyka v Lublani (1999), studijní pobyt 
na Filosofické fakultě v Lublani v rámci doktorského 
studia (2001/2002), Seminář slovinského jazyka, li-
teratury a kultury v Lublani (2005), překladatelský 
seminář JAK – Novo mesto (2010). Vystupoval jako 
dramaturg a moderátor festivalu Měsíc autorského 
čtení, kde vystupovalo 29 slovinských autorů (2012). 
Získal tvůrčí pobyt v Lublani za podpory JSKD a Fóra 
slovanských kultur (2013).

Knižní překlady: Ivan Dobnik: Druhé pobřeží, Lublaň 
2015; Klemen Pisk: Foukač, Boskovice 2015; Aleš 
Šteger: Berlín, Brno 2014; Ivan Dobnik: Před začát-
kem, Lublaň 2013; Suzana Tratnik: Třetí svět, Brno 
2013; Matjaž Zupančič: 3 dramata, Boskovice 2012; 
Andraž Polič: Voda pouště, Lublaň 2011; Aleš Čar: 
Made in Slovenia, Blansko 2011; Andrej E. Skubic: 
Hořký med, Blansko 2009; Brane Mozetič: Andělé, 
Brno 2009; Matjaž Zupančič: Vladimír, Brno 2008 – 
In Slovinské drama dnes (antologie); Drago Jančar: 
Příčky z Jákobova žebříku (eseje), Brno 2006; Gregor 
Podlogar: Závrať extáze, Boskovice 2005; Slovinská 
literatura v českých překladech (Bibliografie), Lublaň 
2005; Andrej E. Skubic: Fužinské blues, Brno 2004.

Petr Mainuš is a translator and legal interpreter, 
a graduate in Slovene Studies at the Faculty of 
Arts, Masaryk University in Brno (2000), where 
he also received his doctoral degree in 2007. His 
professional training includes a study exchange at 
the University of Ljubljana Faculty of Arts (1996), 
the Summer School of Slovene Language in 
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Ljubljana (1999), doctoral study exchange at the 
University of Ljubljana Faculty of Arts (2001/2002), 
Seminar of Slovene Language, Literature and Culture 
in Ljubljana (2005), translation course JAK – Novo 
mesto (2010). He was the literary manager and host 
of the festival Authors’ Reading Month in Prague 
featuring 29 Slovenian authors (2012). He received 
a creative residence in Ljubljana with the support 
of the Republic of Slovenia Public Fund for Cultural 
Activities (JSKD) and the Forum of Slavic Cultures 
(2013).

Book translations: Ivan Dobnik: Druhé pobřeží 
(Another Coast, 2015); Klemen Pisk: Foukač (The 
Blower, 2015); Aleš Šteger: Berlín (2014); Ivan 
Dobnik: Před začátkem (Before the Beginning, 2013); 
Suzana Tratnik: Třetí svět (The Third World, 2013); 
Matjaž Zupančič: 3 dramata (Three Dramas, 2012); 
Andraž Polič: Voda pouště (The Desert Water, 2011); 
Aleš Čar: Made in Slovenia (2011); Andrej E. Skubic: 
Hořký med (Bitter Honey, 2009); Brane Mozetič: 
Andělé (Angels, 2009); Matjaž Zupančič: Vladimír 
(2008) – in Slovinské drama dnes (Slovene Drama 
Today, anthology); Drago Jančar: Příčky z Jákobova 
žebříku (The Rungs of Jacob’s Ladder, essays, 2006); 
Gregor Podlogar: Závrať extáze (Joy in Vertigo, 2005); 
Slovinská literatura v českých překladech (Slovene 
Literature in Czech Translation, bibliography, 2005); 
Andrej E. Skubic: Fužinské blues (Fužine Blues, 2004).

Matěj Matela
Matěj Matela (narozen 1992), absolvoval FF UK v Pra-
ze. Pochází z Jeseníků, oblasti, kterou dlouhodobě 
tematizuje (píše články o významných osobnostech 
kraje, přednáší apod.). Kromě toho pravidelně pub-
likuje literární recenze a překládá z jihoslovanských 
jazyků. 

Své texty, recenze a překlady publikuje mj. v časopi-
se Vesmír, iliteratura, Protimluv.



553

Matěj Matela (b. 1992), obtained his degree at 
the Faculty of Arts at Charles University in Prague. 
He comes from the Jeseníky Mountains, which has 
become the theme of his work (he writes articles 
about important personalities of the region, gives 
lectures, etc.). In addition to that he regularly 
publishes literary reviews and translats from 
Southern Slavic languages.

Matela’s texts, reviews, and translations have been 
published in the magazines Vesmír, iLiteratura, and 
Protimluv, among others.

Ottilie Mulzet
Ottilie Mulzet je maďarská překladatelka poezie 
i prózy a literární kritička. Pracuje jako anglická re-
daktorka v internetovém žurnálu Maďarského kul-
turního střediska v Praze a její překlady se pravidelně 
objevují na portálu Hungarian Literature Online.

Ottilie Mulzet is a Hungarian translator of poetry 
and prose, as well as a literary critic. She has worked 
as the English-language editor of the Internet 
journal of the Hungarian Cultural Centre in Prague, 
and her translations appear regularly at Hungarian 
Literature Online.

Novica Petrović 
Srbský anglista a vysokoškolský pedagog. Narodil se 
v Zemunu v roce 1952, vystudoval anglistiku na Fi-
losofické fakultě v Bělehradě. Od roku 1994 vyučuje 
na bělohradské univerzitě anglistiku. Překládá srbské 
autory do angličtiny, publikuje články z oblasti lite-
rární kritiky, kulturních studií, teorie a analýzy pře-
kladu.
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Novica Petrović (b. 1952, Zemun) is a Serbian 
English studies scholar and university teacher. He 
graduated in English language and literature at the 
Faculty of Philosophy in Belgrade. Since 1994 he 
has been employed at the Department of English 
Studies at the University of Belgrade. He translates 
Serbian authors into English, publishes articles in 
the area of literary criticism, cultural studies, and 
translation theory and analysis.

Sjarhej Smatryčenka
Narozen 1977 v běloruském Vitebsku. V roce 1999 
absolvoval bělorusistiku na Filologické fakultě Bělo-
ruské státní univerzity v Minsku. Následně působil 
(do roku 2010) tamtéž jako slavista a bohemista. 
Je editorem Antologie běloruských povídek (Větrné 
mlýny, 2006) a výboru současné běloruské poezie 
Dvě duše (PEN-klub, 2011) a redaktorem časopisu 
Arche a nakladatelství Logvinov (kde založil a řídí 
řadu Česká sbírka). Věnuje se překladu z ukrajinšti-
ny, ruštiny a češtiny. Do běloruštiny přeložil knihy 
Václava Havla (Moc bezmocných, Protest), Bohumila 
Hrabala (Jarmilka, Pábitelé), Evy Kantůrkové (Přítel-
kyně z domu smutku), Milana Kundery (Kniha smíchu 
a zapomnění), Ondřeje Sekory (Knížka Ferdy Mra-
vence), Josefa Škvoreckého (Legenda Emöke), Filipa, 
Jáchyma a Josefa Topolových (Karla Klenotníka cesta 
na Korsiku, Anděl, Sbohem, Sokrate) nebo Michala 
Viewegha (Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Če-
chách). Žije v Brně.

Siarhei Smatrychenka (b. Vitebsk, 1977) has 
a degree in Belarusian from the Philosophical 
Faculty of Belarus State University in Minsk. He 
taught Slavic studies and literature there, including 
Czech, until 2010. He has introduced the works of 
Belarusian writers to Czech readers, he edited and 
partly translated the Anthology of Belarusian Short 
Stories (Větrné Mlýny 2006) and a collection of 
contemporary Belarusian poetry, Two Souls (Czech 
PEN, 2011). He is an editor of the magazine Arche 
and at the Logvinov publishing house (which he 
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founded and runs the Czech Collection edition). 
He translates from Ukrainian, Russian, and Czech. 
He has translated a number of Czech authors into 
Belarusian, including Václav Havel, Bohumil Hrabal, 
Eva Kantůrková, Milan Kundera, Ondřej Sekora, Josef 
Škvorecký, Filip Topol, Jáchym Topol, and Josef Topol. 
He lives in Brno.

Matthew Sweney 
Překladatel, editor, lektor v oboru irských a americ-
kých studií, narozen roku 1964 ve státě Maine. Vy-
studoval lingvistiku a filmová studia na Cornellově 
univerzitě v Ithace, kde byl předsedou studentského 
filmového klubu, a anglickou literaturu na Mainské 
univerzitě, kde působil v Severovýchodním archivu 
folklóru a orální historie a v Národní nadaci pro poe-
zii. V nadaci se seznámil s českým básníkem Petrem 
Mikešem, který ho pak v roce 1995 zaměstnal jako 
redaktora v olomouckém nakladatelství Votobia.

Od roku 1997 učí na Univerzitě Palackého v Olo- 
mouci. S Robertem Hýskem, svým bývalým studen-
tem, založil v roce 2006 Detour Productions, kulturní 
spolek propagující živou poezii v Olomouci (každo-
roční festivalové pásmo Ostrovy bez hranic) a dnes 
už i v celé České republice (projekt Slam Poetry CZ). 

Jeho doktorská práce zabývající se dílem mainského 
básníka Sylvestera Polleta (dnes známějšího v Čes-
ké republice než ve Spojených státech) byla vydána 
jako monografie (Básník Sylvester Pollet, H&H, Praha 
2011).

Jako editor společně s Robertem Hýskem sestavil 
překladové antologie Prchavé domovy: Mezi vy-
hnanstvím a vnitřním exilem / Fleeting Homes: Be-
tween Banishment and Inner Exile (2010), Bludné 
kořeny / Wayward Roots (2014) a další.

Je častým překladatelem české poezie do angličtiny, 
přeložil mnohé básně Petra Mikeše a Ivana Blatné-
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ho. V současnosti pracuje na výboru z tvorby Petra 
Hrušky. 

Rovněž je dlouholetým propagátorem irské kultury 
a písemnictví – od roku 1998 organizuje každoročně 
ve spolupráci s Karlovou univerzitou tzv. Irský týden, 
workshop v přírodě pro studenty, akademické pra-
covníky, hudebníky a literáty. 

Matthew Sweney (b. 1964, Walla Walla) is 
a translator, editor, and lecturer in Irish and 
American Studies. He studied linguistics and film 
study at Cornell University where he was president 
of the student film club, and English literature at 
the University of Maine (USA), where he interned at 
the Northeast Archives of Folklore and Oral History 
and the National Poetry Foundation. At the National 
Poetry Foundation in 1990, he met the Czech poet 
Petr Mikeš, who eventually hired him to work for 
Votobia Publishers in Olomouc in 1995. 

Since 1997, he has been teaching at Palacký 
University in Olomouc, where he met Robert Hýsek, 
then a student. With Robert Hýsek he founded 
Detour Productions in 2006, a non-profit cultural 
organization to promote live poetry in Olomouc and 
now throughout the Czech Republic. 

His doctoral dissertation on the Maine poet Sylvester 
Pollet (a writer better known in the Czech Republic 
than in the USA) has been published as a monograph 
(Básník Sylvester Pollet, H&H, Praha 2011).

He has edited the following anthologies of poetry 
in translation with Robert Hýsek: Prchavé domovy: 
Mezi vyhnanstvím a vnitřním exilem. / Fleeting 
Homes: Between Banishment and Inner Exile (2010) 
and Bludné kořeny / Wayward Roots (2014).

He is also a fervent translator of Czech poetry into 
English and has published large selections of poetry 
by Petr Mikeš and Ivan Blatný. He is now preparing 
a volume of poetry by Petr Hruška in English.
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He is also a long-time promoter of Irish culture 
and literature in the Czech Republic – since 1998 
in co-operation with Charles University he has 
been organising the Irish Studies Week, an annual 
workshop for students, academics, writers, 
musicians, and literary critics taking place in the 
countryside.

Jan Štolba 
Jan Štolba (nar. 1957, Praha) je český básník, prozaik, 
literární kritik a jazzový hudebník (hráč na saxofon).

Vystřídal mnoho zaměstnání, od roku 1988 žil v New 
Yorku, v devadesátých letech střídavě v Austrálii 
a Praze, kde žije dodnes.

Na saxofon hrál například v Originálním pražském 
synkopickém orchestru, skupině Krásné nové stroje 
nebo s Oldřichem Janotou ve folkové skupině Mo-
zart K., v současnosti vede Jan Štolba Quartet, hraje 
s Polydor sextetem a účastní se freejazzových impro-
vizací Visit Of Music Martina Zbrožka.

Publikuje také literární kritiky a recenze v kulturních 
a literárních časopisech i v denících (A2 kulturní tý-
deník, Tvar, Host, Lidové noviny ad.). V roce 2007 
získal za soubor esejů Nedopadající džbán a za sou-
stavné kritické sledování české soudobé poezie Cenu 
F. X. Šaldy.

Poezie: Bez hnutí křídel (Ivo Železný, 1996), Nic nemít 
(Host, 2001), Den disk (Torst, 2003), Hřebeny (H&H, 
2007). Próza: Provazochodcův sen (Volvox globator, 
1995), Město za (Hynek, 1997). Literární kritika

Nedopadající džbán (Torst, 2007), Lomcování slovy 
(Cherm, 2011).

Jan Štolba (b. 1957, Prague) is a Czech poet, prose 
writer, literary critic, and jazz musician (saxophone).
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He has had many professions, and lived in New York 
from 1988; in the 1990s he went back and forth 
between Australia and Prague, where he lives today.

On sax he has played in the Original Prague 
Syncopated Orchestra, in the group Krásné nové 
stroje (Beautiful New Machines) and with Oldřich 
Janota in the folk group Mozart K.; at present he 
is the leader of the Jan Štolba Quartet, he plays 
with the Polydor sextet and takes part in Martin 
Zbrožek’s free jazz improvisational group Visit of 
Music.

He also publishes literary criticism and reviews in 
cultural and literary magazines; also in newspapers. 
In 2007 he received the F.X. Šalda prize for his essays 
and his critical appreciation of Czech contemporary 
poetry.

His books include poetry: Bez hnutí křídel (Without 
the Motion of Wings, 1996), Nic nemít (Have 
Nothing, 2001), Den disk (Disc Day, 2003) and 
Hřebeny (Combs, 2007); prose: Provazochodcův 
sen (The Tightrope Walker’s Dream, 1995), Město 
za (The City Beyond, 1997); and literary criticism: 
Nedopadající džbán (Stationary Jug, 2007), 
Lomcování slovy (Shaking the Words, 2011).

David Vichnar
David Vichnar pracuje krom přednášení na Ústavu 
anglofonních literatur a kultur na FF UK pracuje jako 
redaktor, vydavatel a překladatel. Získal dvojí dokto-
rát v rámci programu cotutelle na Karlově univerzitě 
a Université de la Sorbonne Nouvelle v Paříži.

Mezi jeho knižní publikace patří Subtexts: Essays on 
Fiction (2015), Joyce Against Theory (2010), Hyper-
media Joyce (spolu-editováno, 2010), Thresholds: 
Essays on the International Prague Poetry Sce-
ne (editováno, 2011), Praharfeast: James Joyce in 
Prague (spolu-editováno, 2012) a Terrain: Essays on 
the New Poetics (spolu-editováno, 2014).
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V letech 2010-15 působil jako spoluredaktor maga-
zínu VLAK (2010-2015). Spoluorganizuje každoroční 
Pražský Mikrofestival a působí jako šéfredaktor vy-
davatelství Litteraria Pragensia Books a Equus Press.

K jeho badatelským a pedagogickým zaměřením 
náleží James Joyce studies, studium modernismu 
a modernity, experimentální próza 20. století, histo-
rická a poválečná avant-garda, současný angloame-
rický román a historická i současná literární teorie.

David Vichnar holds a double PhD from Charles 
University and Université de la Sorbonne Nouvelle, 
Paris. Apart from lecturing at the Department 
of Anglophone Literature and Culture of Charles 
University Prague, he works as an editor, publisher, 
and translator.

His publications include Subtexts: Essays on  
Fiction (2015), Joyce Against Theory (2010), 
 Hypermedia Joyce (co-editor, 2010), Thresholds: 
Essays on the International Prague Poetry 
Scene (editor, 2011), Praharfeast: James Joyce in 
Prague (co-editor, 2012), and Terrain: Essays on the 
New Poetics (co-editor, 2014).

From 2010 to 2015, he co-edited VLAK magazine 
(2010-15). He co-organises the annual Prague 
Microfestival, and manages Litteraria Pragensia 
Books and Equus Press.

His research and teaching areas include James Joyce 
studies, modernism & modernity, 20th century 
experimental fiction, historical & postwar avant-
garde, contemporary fiction, and historical & 
modern literary theory. 

 

Adam Zdrodowski
Adam Zdrodowski, narozen v roce 1979, je polský 
básník a překladatel. Mezi jinými přeložil poemu 
Lifting Belly od Gertrudy Steinové, prózy Raymon-
da Roussela a Williama S. Burroughse anebo básně 
Jamese Schuylera a Marka Forda.
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Vydal básnické sbírky Przygody, etc. (Příhody, atd., 
2005) a Jesień Zuzanny (Zuzanin podzim, 2007).

Adam Zdrodowski (b. 1979) is a Polish poet and 
translator. His translations include Lifting Belly by 
Gertrude Stein, prose pieces by Raymond Roussel 
and William S. Burroughs as well as poems by James 
Schuyler and Mark Ford. 

His poetry collections include Przygody, etc. 
(Adventures, etc., 2005) and Jesień Zuzanny 
(Susanna’s Autumn, 2007).
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Ateliér uměleckého překladu
Založen v roce 2013 Robertem Hýskem a Matthewem 
Sweneym při Univerzitě Palackého v Olomouci s cí-
lem poskytovat překladatelský servis především 
českým básníkům a prozaikům a zároveň zasvěcovat 
nadějné mladé překladatele do řemesla prostřed-
nictvím konkrétních a smysluplných publikací. Před-
cházelo tomu deset let zkušeností s vedením uni-
verzitních kurzů, ve kterých se studenty skupinově 
překládali poezii. 

V roce 2014 Hýsek a Sweney vydali dvojjazyčný vý-
bor ze současné slovanské poezie (23 autorů ze 14 
zemí) na téma exilu, bloudění a plurality identity, 
nazvaný Bludné kořeny / Wayward Roots (vydáno 
v rámci grantu „Literatura a film bez hranic: Disloka-
ce a relokace v pluralitním prostoru“, Olomouc: VUP, 
2014), na němž spolupracovali se zkušenými lekto-
ry (manželé Kuharovi, Josef Mlejnek, Petr Borkovec 
a další) a s více než třiceti překladateli z řad pedago-
gů, doktorandů a studentů anglistiky a rusistiky na FF 
UP, polonistiky na Ostravské univerzitě a jihoslovan-
ských studií a balkanistiky na Masarykově univerzitě. 

V témže roce proběhl pod vedením Roberta Hýska 
a Filipa Krajníka seminář, jehož účastníci v rámci 
svých překladatelských praxí či bakalářských prací 
překládali povídky amerického spisovatele P. K. Dic-
ka, jež se dočkaly knižního vydání (red. Robert Hý-
sek a Filip Krajník, Menšinová zprava, Praha: Argo, 
2015).

V současnosti Hýsek a Sweney revidují studentské 
překlady pro antologii současné skotské poezie, kte-
rá má vyjít v nakladatelství Argo (překladatelé Petr 
Anténe, Dorota Bachratá, Jakub Marx, Tomáš Roz-
točil, Lada Smejkalová, Dana Straková, Jiří Žák a dal-
ší). S novou generací studentů (Kristýna Adámková, 
Lenka Dědková, Barbora Hladíková, Daniel Janečka, 
Štefan Kaleta, Ondřej Kiedroň, Monika Němečková, 
Martin Ospalík, Iva Paráková, Gabriela Podhajská, 
Klára Vajdíková, Adéla Zámečníková) pak Hýsek 
a Sweney na jaře 2017 připravili k vydání anglickou 
sekci antologie Stranou. K chystaným publikacím pa-
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tří i výbor ze současných mladých českých prozaiček 
a básnířek v anglickém překladu, antologie české 
a slovenské milostné poezie, antologie českých pís-
ňových textů a další.

The Literary Translation Atelier

The Literary Translation Atelier was founded in 
2013 by Robert Hýsek and Matthew Sweney 
at Palacký University Olomouc with the goal of 
providing translation services, especially for Czech 
poets and prose writers, and at the same time to 
usher promising young translators into the craft via 
producing real and meaningful publications. It was 
preceded by a decade of their experience leading 
university seminars where group translations of 
poetry were produced.

In 2014, Hýsek and Sweney published a bilingual 
collection of contemporary Slavic poetry (23 
authors from 14 countries) on the theme of exile, 
wandering, and plurality of identity, entitled Bludné 
kořeny / Wayward Roots (published within the 
auspices of the grant “Literature and film without 
borders: Dislocation and relocation in a space 
of plurality”, Olomouc: Palacký University Press, 
2014), in which they collaborated with experienced 
editors (Lenka and Peter Kuhar, Josef Mlejnek, Petr 
Borkovec et al.) and more than thirty translators 
from the ranks of teachers, doctoral students, and 
university students in English and Russian at Palacký 
University Olomouc, Polish students from Ostrava 
University, and Southern Slavic and Balkan Studies 
from Masaryk University in Brno.

In that same year, Robert Hýsek and Filip Krajník ran 
a seminar in which Bachelor students translated 
short stories by the American writer Philip K. Dick, 
resulting in a book publication (Ed. Robert Hýsek 
a Filip Krajník, Menšinová zprava / Minority Report, 
Prague: Argo, 2015).
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At present, Hýsek and Sweney are revising student 
translations for an anthology of contemporary 
Scottish poetry (Argo publishing house, Prague; 
trans. Petr Anténe, Dorota Bachratá, Jakub Marx, 
Tomáš Roztočil, Lada Smejkalová, Dana Straková, Jiří 
Žák et al.). With a new generation of gifted students 
(Kristýna Adámková, Lenka Dědková, Barbora 
Hladíková, Daniel Janečka, Štefan Kaleta, Ondřej 
Kiedroň, Monika Němečková, Martin Ospalík, Iva 
Paráková, Gabriela Podhajská, Klára Vajdíková, Adéla 
Zámečníková), Hýsek and Sweney in the spring of 
2017 prepared for publication the English portion 
of the anthology Stranou/Aside. Future publications 
in English translation include a collection of 
contemporary young Czech female prose writers 
and poets, an anthology of Czech and Slovak love 
poetry, and an anthology of Czech song lyrics.

Bob Hýsek a Mathew Sweney. Foto: Petr Palarčík.
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Stranou, z. s.
Stranou je nevládním a neziskovým spolkem sdružu-
jící osoby se zájmem o kulturní dění v prostoru střed-
ní a východní Evropy a aktivně napomáhající jeho 
rozvoji. Členové spolku pořádají rozličné kulturní 
akce, literární setkání, překladatelské dílny a podílejí 
se na publikování děl českých i zahraničních autorů 
jak v ČR, tak v zahraničí. 

Stranou již desátým rokem organizuje mezinárodní 
básnický festival Stranou – evropští básníci naživo, 
jehož těžištěm je město Beroun, básníky hostí ale 
také Tetín, hrad Krakovec a Praha. 

Každý měsíc pořádá spolek hudebně-literární večery 
se známými osobnostmi z oblasti literatury a hudby.

Více o jeho aktivitách viz 
 http://www.festivalstranou.cz/.

Lenka a Peter Kuharovi. Foto: (c) Knihovna Václava Havla, Ondřej Němec
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Stranou is a non-governmental and non-profit group 
made up of individuals with an interest in cultural 
going-on in Central and Eastern Europe, and actively 
engaging in their further development. Members 
of the group run diverse cultural events, literary 
meetings, translation workshops, and take part in 
publishing the works of Czech and foreign authors, 
both in Czechia and abroad.

Stranou is the organiser of the international festival 
Stranou/Aside – European Poets Live, now in its tenth 
year. Stranou is based in Beroun, Czech Republic, but 
also has hosted poets in Tetín, Krakovec Castle, and 
Prague (including the Václav Havel Library).

Each month it hosts musical-literary evenings with 
leading personalities in the areas of literature and 
music.

For more on its activities, see  
http://www.festivalstranou.cz/.
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Za spolupráci, podporu  
a partnerství děkujeme: 

 
Městskému úřadu Beroun, pod jehož patronací je festival pořádán, 
Velvyslanectví Republiky Slovinsko, 
Rakouskému kulturnímu fóru,  
Slovinskému spolku Josipa Plečnika – Slovenskemu društvu Jožeta Plečnika, 
Úřadu Republiky Slovinsko pro Slovince v zahraničí, 
Veřejnému fondu Republiky Slovinsko (Javni sklad RS) a časopisu Mentor, 
Ateliéru uměleckého překladu v Olomouci, 
Knihovně Václava Havla,  
Muzeu Českého krasu Beroun, 
Jiné kávě Beroun, 
Městské knihovně Beroun 
Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně,  
Střední pedagogické škole v Berouně,  
Střední zdravotnické škole v Berouně, 
Střednímu odbornému učilišti v Hlinkách, 
Domu seniorů TGM Beroun, 
Sdružení sv. Ludmily v Tetíně, 
Národnímu památkovému ústavu – hradu Krakovec, 
mediálním partnerům – časopisům Host, Protimluv a Tvar.

Thanks for co-operation,  
support, and partnership: 

 
the City of Beroun, under whose auspices the festival is organised, 
the Embassy of the Republic of Slovenia in Prague, 
the Austrian Cultural Forum,  
the Josip Plečnik Slovene Association, 
the Government Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad, 
the Public Agency of the Republic of Slovenia and the magazine Mentor, 
the Literary Translation Atelier in Olomouc, 
the Václav Havel Library in Prague,  
the Bohemian Karst Museum in Beroun, 
the Jiná káva café in Beroun, 
the Beroun Public Library 
the Joachim Barrand Grammar School in Beroun,  
the Secondary School of Education in Beroun,  
the Secondary School of Healthcare in Beroun, 
the Secondary Technical School in Hlinky, 
the Tomáš Garrigue Masaryk House for Seniors in Beroun, 
the Association of St Ludmila in Tetín, 
the National Cultural Heritage site Krakovec Castle, 
media partners – the magazines Host, Protimluv, and Tvar.
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