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Ztraceni v předmluvě

DRAMATIS PERSONAE:
BOB & MATT lehce dezorientovaní angloamerikanisté

v  hájemství slovanské poezie
ODYSSEUS

ORFEUS

VRATIPATKA

ZBLOUDILÝ PAŘEZ ZÁHOŘ

& 23 BÁSNÍŘEK A BÁSNÍKŮ

MATT: Kde to jsem, co to je?
BOB: Koukám, že jsme překroči l i bludný kořen a zabloudi l i v  téhle

knize. Dokud neřekneme něco kloudného o každém básníkovi ,
nenajdeme z předmluvy cestu ven.

M: Já ti říkal , ať to s  tím louhováním magických byl in nepřeháníš.
B: Ale houby louhování, narazi l i jsme na bludný kořen. Podle jednoho

báječného slovníku to je „báječná byl ina, jej íž překročení působí
podle staré l idové pověry zbloudění, sej ití z  cesty“.1 A tenhle bájný
kořen se prý angl icky řekne „wood of forgetfulness“!

M: To je nesmysl , wood of forgetfulness je les zapomnění. Z  Alenky.
B: Proto jsi taky tenhle výbor nazval angl icky Wayward Roots, vzpomí-

náš?
M: Ne. Kdo jsem?
B: Jsi irský Američan po tátovi a východoevropský Žid po mámě. Kdo

jsem já, ty hledači kořenů?
M: Ty jsi takový středoevropský čtverák, pokud vím. Z  matčiny strany

polská Hal ič a j ižní Slovensko, z  otcovy Slezsko a Morava.
B: Bylo to divoké století. Pojďme se radši věnovat těm veršům…
M: Jel ikož se ten černokněžnický projekt, co nás přiměl překročit bludný

kořen a tím nás uvězn i l v   této předm l uvě, jmenu j e „Li tera tu ra
a fi lm bez hranic: Dislokace a relokace v  plural itním prostoru“, bude
nanejvýš příhodné začít nějakou reprezentativní plural itní dislokací!

B: Mám dojem, že sis tím projektem dislokoval čel ist. Začněme au-
torkou, jej íž život i tvorba jsou výrazem mnohonárodnostního ducha
habsburské monarchie. Přiznávám, že to může znít poněkud vyklou-
beně v  čase, ovšem to by se nesmělo jednat o rakouskou Slovinku
z  Korutan, Rezku Kanzianovou .
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M: Málo se o tom ví, ale na j ihovýchodě této rakouské spolkové země
ži je vcelku početná a kulturně velmi aktivní slovinská menšina, tak-
zvaní korutanští Slovinci . Jel ikož se zde věnujeme především sou-
časné poezi i , mohl i bychom mezi dnešními slovinsky píšícími ra-
kouskými básníky uvést například Cvetku Lipušovou, Fabjana Hafne-
ra, Janko Ferka nebo Maju Haderlapovou, která je navíc autorkou
jedinečného románu Engel des Vergessens (Anděl zapomnění),
v  němž l íčí osudy korutanských rod in během druhé světové vá lky
a po ní.2 Korutanští Slovinci tvoří velmi emancipovanou diasporu,
kulturně nezatíženou provincial ismem. Ostatně slovinská poezie ja-
ko celek po rozpadu jugoslávské federace v  90. letech sebevědomě
„vstoupi la do proudu global izace“, jak praví Kolšek v  Deseti slovin-
ských básnících 90. let.3

B: Hele, o korutanských Slovanech se píše už v  cestopise Cesta do Itá-
lie, jehož autorem byl rakouský důstojník a český básník Matěj Mi lo-
ta Zdirad Polák. Tenhle spis se dá označit za první velké prozaické
dílo novodobé české l iteratury a vycházel v  časopise Dobroslav v  le-
tech 1820–22.4 „ Jej ich celé doufání a činění směřuje na chaloupku
otcovu, která kdesi na vyzáblé hoře, neb v úzkém údolí (kdež j i náh-
lé řeky mnohdykrát, i všecku naděj i odnáší) vystavěna jest.“5 Já vím,
že to nevypovídá nic o dnešní jej ich poezi i , a le cestou je prý dobré
nejen živit čtenářovu obrazotvornost, ale i házet drobky hladovým
bibl iografickým duchům. Navíc na jednom takovém horském statku
vyrůstala i Rezka Kanzianová, a jako nejstarší sestra musela zastat
nejvíce fyzické práce, prostě žádná alpská idylka.

M: Na téh le d i vadel n i c i a básn ířce Kanzi anové je za j ímavé, že píše
a vydává poezi i bi l ingvně. Taková je i sbírka Krivopétnica / Heimsu-
chung, která vyšla i jako zvuková nahrávka.6 Obě kultury se v  názvu
snoubí ne úplně symetricky: na jedné straně je to v  němčině „hle-
dání domova“, a na straně druhé bludná horská víla z  j ihoslovan-
ských pověstí.

B: Pověst o krivopetnici nebol i vratipatce, jak j i pro Kanzianovou přelo-
ži l a Lenka Kuhar Daňhelová , má různé kra jové variace. 7 J edná se
o tragický příběh lásky a zrady: mladý lovec se zamiluje do krivo-
petnice, což je taková rusalka s  patou obrácenou dopředu, která
může chodit oběma směry. Ta mu povi je syna, ale pod podmínkou,
že nikdy nevysloví jej í jméno… Ovšem u Kanzianové nabývá tabu
krivopetnice nové symbol iky a pomáhá rozehrát zcela j iné motivy.
Českému čtenáři může její strašidelná bosorka připomínat ve své
funkci umravňování dětí Erbenovu polednici , v německém
kontextu zase rezonuje pověst o krysaři : „matko, matko // nene-
chávej mě samotnou / j inak mě vezme // patou zepředu / prsty ze-
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zadu // vede černé hejno / myší a potkanů // za mnou (…) budu
hodná / hodná holčička // budu pomáhat / při setí i skl izni // patou
zepředu / prsty zezadu.“

M: Vratipatka je ale především výrazem autorčiny rozdvojené
identity: „ jedno tělo, čtyři oči / kdo jsem já a kdo jsi ty // třikrát obrá-
cená pata / v tváři popeleční pečeť // které překřížené slovo / s po-
l ibky vystrčí pravopis // dvoj ité srdce horečně bi je.“

B: Možná má srdce dvoj ité, ale je cel istvá, protože oproti si lně kulturně
podmíněnému prostředí nepopírá svou temnou stránku a dokáže
zvol it divokost svobody: „mezi viděními a odrazy / na druhé straně
mury a drávy // chlupy porostlý stín / někdejších slov kříž // ještě ži je
// přes všechny hranice / prověřitelného // ještě věří // nesoudí / co
je správné // co není // ví o vybraném vkusu / temně d ivokého, “
i když navždy platí, že „obrácená noha / jen strašně bolí“ – a že vol-
nost zakouší jen potají se svým nočním  lovcem. Vlastně i z  Ander-
sena víme, že víly jsou schopné přinést největší oběti a vzdát se
i své identity, aby získaly l idskou lásku a duši .

M: S  trochou nadsázky lze říci , že obě uvedené řeky, Mura a Dráva,
stejně jako tvorba autorky pramení v  Alpách, ale stékají údolími na vý-
chod do dunajského povodí.

B: Tak to byla nadsázka přímo velehorská. Dříve než se zcela zdiskredi-
tujeme výkladem tak osobně laděné, rozeklané a tajnosnubné poe-
zie, navrhuj i přistoupit k  j iné ze si lných ženských osobností
v  našem sborníku. Překladatel je chtě nechtě spoluautor, a tímto os-
l ím můstkem se od plurální identity Rezky Kanzianové v mžiku
dostáváme k  Lence Kuhar Daňhelové, české básnířce a překlada-
telce z  mnoha jazyků. V  evropském kontextu je známá jako vytrvalá
organizátorka l iterárních festivalů a redaktorka někdejšího časopisu
Pobocza , v   němž se křížem krážem překl áda l a zejména středo-
a východoevropská poezie.8 Básně uvedené v  tomto souboru po-
cházejí z jej í čtvrté sbírky nazvané Hořem , která vyšla v  ostravském
nakladatelství Protimluv v  roce 2014.

M: Jak píšeš v  lektorském posudku pro Český l iterární fond, cituj i :
„Sbírka Hořem pokračuje v  dřívější autorčině l ini i lyricko-existenci-
álně laděné tvorby charakterizované duchovním sepětím s  přírodní-
mi děj i , jasnozřivým pozorovatelským nadáním a schopností
metafyzického přesahu, z   někol ika důvodů se však z  jej ího do-
savadního díla zřetelně vymyká. Prvním důvodem je tematická uce-
lenost a citová intenzita celého výboru. Básně jsou psány v  rozmezí
jednoho roku a jsou záznamem složitého procesu vyrovnávání se
s  matčinou ztrátou. Je to eleg ická sbírka bez výslovného věnování
či vysvětlování, čímž je dosaženo univerzálního účinku a zároveň
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j isté interpretační otevřenosti až ta juplnosti . Druhým důvodem je
bri lantnost autorky v rovině zvukové, rytmické, výrazové, stejně ja-
ko opravdovost, upřímnost a odvaha v  rovině výpovědní. Podmanivý
rytmus (i postupně stoupající tušení souvislostí) svádí k  opakované-
mu, hlasitému, až l iturgickému čtení – nejsou to ale zaklínadla, j imiž
by chtěl někdo popírat trýznivou skutečnost: autorka se j imi naopak
,odklíná‘ , zaceluje, osvobozuje, zbavuje se hrůzy a bolesti právě tím,
že j i při j ímá (,Nepři jmu-l i j i , nebude moci nikdy odejít. ‘ ) . Na sbírce
Hořem totiž přes veškeré její temné tóny není klíčové ono hoře, ný-
brž jeho dekl inace – udávající směřování, vyjadřující bytí na životní
pouti , v  naděj i navzdory pochybnostem.“9 Cituj i tě já, aby to nevy-
padalo hloupě, že cituješ sám sebe!

B: Děkuj i . Ale v  pohádkách, jako je tato předmluva, mají čísla magickou
funkci , takže do třetice, abychom neklopýtal i : „Třetím důvodem výj i -
mečnosti sbírky v  kontextu celé současné české poezie je, že ačkol i
se jedná o intimní osobní zpověď z  intenzivního prožitku nenávratné
ztráty, má si lný nadindividuální přesah. Ten je real izován nikol i sen-
timentální citovostí, a le absencí sebelítosti a sebezahledění, uhý-
bání a popírání. A přesnou volbou slov bez balastu. Až terapeutická
je hodnota veršů, v  nichž se každému z  nás nejen zrcadlí vlastní ro-
dinná traumata, převzaté úzkosti , dědiční démoni , a le hlavně: na-
stavuje se nám laťka v poctivém, autentickém, nehraném ,hledání
způsobu, jak s  ní [úzkostí] žít‘ – úcta k předkům se zde poj í s  vě-
domým vymaňováním z  rodinných pout. Anebo když se smířeně, se-
bevědomě hovoří o bolesti – ,Nemusíš už j i ani sebe obhajovat. ‘“

M: Když už píšeme na motivy bloudění, nemohu se nevyslovit k  „Napo-
sled spolu“ – „Zůstala navždy na té druhé straně / za oknem. // Se-
stro má, / kdy jsme si naposledy / byly tak nablízku.“ Takhle to
vypadá , když od j íždím ráno do práce, děti ztracené v  l ese záclon
za oknem, a já mám pocit, že musím každou chvíl i umřít.

B: Nezlehčuj to. A jako miluj ící rodič si zapiš za uši to, co je nejtěžší:
„Mami, já ale potřebuju / svobodu, to znamená chodit / svými cesta-
mi.“ Strach je opakem lásky a lásku neprohloubí spoutání druhého,
nýbrž vědomé rozhodnutí dát mu prostor. Pak teprve dojde k  pře-
klenutí světů, pak teprve bude možná blízkost: „Když budeš si přát,
sama ti za to / o svých dobrodružstvích / budu vyprávět.“

M: Bytí v  nelásce je zablouděním; shledání v  lásce je bytím na cestě.
Neopakuj i se?

B: Na Lence se mi l íbí obětavost, s  jakou se věnuje překladu polské a j i -
hoslovanské poezie.10 Bez ní bychom tenhle výbor dával i dohro-
mady jen těžko. Včetně sebe nám dohodi la 10 básníků z  23 přítom-
ných, a to nemluvím o desítkách dalších kandidátů, u kterých jsme
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ovšem nenašl i potřebné bludné motivy. A studentům účastnícím se
našeho Atel iéru uměleckého překladu nabídla k  přeložení i své nej-
bl ižší autory, jež doposud překládala výhradně sama. Jako třeba pol-
skou básnířku a fotografku Małgorzatu Lebdovou .

M: V  jej í básni „mušle“ se hovoří, že „Balt je stále ve stadiu mya“.11

Podle jedné teorie se zemské desky stále posouvají a za nějaký čas
bude z Baltu jezero, poněvadž se jeho dno zvedne o padesát metrů.
Prozatím je však ve stadiu mya, jehož název vychází z mořských
mlžů druhu mya, tj . například rozchl ipky písečné, mya arenaria . Ty
jsou všude, i v  Maine, kde už nejsem.

B: Fáze mya začala před třemi a půl tisíci lety, Balt má času dost. Bá-
seň „mušle“ je vůbec zajímavá jakoby po geologické stránce: slova
se v  ní přelévají jako písek s  příbojem, neustále se spojují v  j iném
pořadí, tou tekutostí rozmělní čtenářův časoprostor a pak vůbec ne-
překvapí, že i „mušle poslouchají jak v  dětech / šumí pevnina“. Inu,
samozřejmě, takový je zákon zachování poetické energie.

M: Živočichové však přežívají jen v  pocitové paměti , stále živý je
prostor pa třící ži vl ům: „nepamatu j eme si jména pouze emoce /
a srst // v zimě zavěšujeme kousky slaniny na drát / krmíme mráz /
tukem“ („čáry“). Všichni tvrdí, že dětství je plné nástrah, ale nej-
větší j i zva se škl ebí na duši a jmenu j e se poznán í: „ fotog ra fi e ,
na kterých víme tak bezpečně málo.“ Ještěže máme po ruce „čáry“
– péči o druhé, viditelné i neviditelné.

B: Jak poznamenává o sbírce Tropy (Stopy), z  níž jsou tyto básně, pol-
ský recenzent Wojciech Brzoska: „ Je v  tom všem zřejmá jakási intui-
tivní touha po minulém, ritual izace světa, který se neustále vytrácí,
a le zároveň se vrací v podobě přírodních jevů, rostl in či zvířat. Ve
věčném rytmu přírody se hledá útočiště a vysvětlení smyslu l idské
existence.“12

M: Básně Małgorzaty Lebdové jsou zakotvené – ale v  pohybl ivých pís-
cích imaginace; obývají svět posvátných dětských tajemství – ale za vy-
pouklým objektivem „rybího oka“.

B: Dokladem čehož jsou další jej í básně vydané v  českém překladu
v  a lmanachu berounského festivalu „Stranou“. V  básni „nad velkou
a čistou vodou“ si s  otcem povídá o vesnicích zatopených kvůl i pře-
hradám a životě pod vodou: „rolníci vědry čerpají ze studní vítr svá-
žejí půdu mají vlhké dlaně slepené / vlasy v prsou vyvinuté žábry
babičky varují bledé děti před tůní vzduchu / která stahuje // a v zi-
mě Bůh vysekává díru do nebe ledu odpaluje hvězdy čistí svoje šu-
piny.“13

M: Rodinná témata v  existenciálním hávu, takové jsou i zdejší výňatky
z   tvorby pol ského básníka a redaktora Pawła Szydeła . V básn i
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„Věřím (Otci)“ vidíme rovněž komunikaci , ovšem se zesnulým tátou.
Vypravěč věří v jeho přítomnost, že za ním přichází, i když „málokdy
mám čas / na skutečný rozhovor“.

B: Název klame, naším prvním dojmem je, že báseň rozehrává kato-
l ickou notu, hovoří-l i se o víře a Otci – ovšem nejde o Otce na nebe-
sích, nýbrž autorova tátu, krejčího, jehož Singerův šicí stroj v noci
ožívá. Právě proto, že se táta obává, „že den nepadne dobře“, v no-
ci bere živým míru a činí se.

M: Holt když něco děláš pořádně, kde je psáno, že to přestaneš dělat
okamžikem fyzického zániku? Náš duch nás přesahuje v končinách,
které nám nyní není dáno vidět. Pevně doufám v klapot své
klávesnice i po smrti , cokol i j iného by byla nemístná entropie.

B: Právě proto mají dnešní přístroje zabudovaná tzv. kurvítka. Už toho
strašení bylo dost. Není tedy divu, že duch krejčího může komuni-
kovat výhradně přes předpotopní singrovku.

M: V  básni „Bedgoské jezero“ Szydeł „při hledání / alespoň kousku
pevné země“ opakovaně rozhazuje síť, aby „ze záplavy slov / vylovi l
v těchto vodách utopený / smysl“ – ale pozor – tento smysl není
„zaznamenán / na žádné mapě“, vymyká se defin i tivnímu racio-
nálnímu zpracování – a jde vždy o jeho jedinečný objev.

B: Však také loví ticho „při probouzení vědomí“ – a není většího úlovku
v  duši člověka. Z  ticha vše vyrůstá, do ticha se vše vrací. Szydeł
ovšem není žádný taoistický mnich, který se schovává za odtažité
průpovídky. Svět jeho básní je světem důvěrně známé ul ice, soused-
ských reá l i í a postaviček, jako je „pan Bernard“ , pod le všeho ži -
dovský maj itel starého činžáku.

M: Máš chuť zastavit se v jeho bezčasí, dát si pivo a jen pozorovat. Ne-
bo číst polskou poezi i .14

B: J iné je mytologické bezčasí bulharského barda Georgiho Konstan-
tinova . To není čas zastavený vedle na dvorku ve stínu ořešáku, ný-
brž souběh všech časů , všečasí, jež je kři žovatkou všech bytostí,
i vodních rusalek, těch „z kapek stvořených žen“:15 „Vynoři l i jsme se
/ z jednoho a téhož jezera, / avšak v  j iných / dobách.“

M: Škoda, já bych si s  tou rusalkou zatanči l . Ovšem básník, ten ne, ten
se „mlčky vzdaluje v  kopci“ .

B: Básník přece nepokazí to kouzlo. Ostatně – kde je psáno, že vy-
pravěč, jenž vystoupi l z  jezera, je člověk? V  přítmí mýtických vod se
mohou zrodit i nepojmenovatelní tvorové, nejen sl ičné nymfy.

M: Je fajn, když si můžeš svůj děs pojmenovat. Co když ho však svým
pojmenováním vytvoříš, jako se stane v  básni „Jeskynní malby“, kde si
umělec vytváří svůj vesmír… a za jeho doupětem se zhmotní šavlozubý tygr.
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B: Umění neznázorňuje real itu, umění j i přetváří…
M: Tenhle moment z  básně „Strom a pták“ by mohl stát v  záhlaví toho-

to výboru jako motto: „Magický okamžik, / když / pták získá kořeny /
a strom − křídla.“

B: V  multiverzu vztahů je vše reciproční. Čtením se stávám prodlou-
žením textu – a text skrze mne ožívá a nabývá ducha. Text je vy-
tištěn na papíru, jenž býval stromem, jenž býval ptákem. Jen
gravitace coby „neustávající míza země“ vše drží pohromadě.

M: Mimochodem Konstantinovovu báseň „ Jezero“ si mohl i na bi l lboar-
dech a samolepkách na podzim roku 2012 přečíst i obyvatelé Bruse-
lu, kteří se vynořoval i z  útrob vagónů metra. Bylo to v  rámci
evropského projektu Transpoesie a báseň byla v  bulharštině, fran-
couzštině a vlámštině. Tomu říkám transport na úrovni .

B: Kdepak, co do volby ideálního dopravního prostředku s  mou
bludnou existencí souzní spíše „bydlení v  karavanu“ jako v  básni
bulharské autorky Aksinie Mihajlovové.16

M: To je samozřejmě ideál , můj vnitřní nomád jen souhlasí a při takává
i „radosti / z malých věcí, / které nám kraj ina dává / a bere“. Po-
někud mám ovšem obavy z  toho, co vše dává a bere ta „stárnoucí
prostitutka paměť“.

B: To máš jedno, každý domov je „dočasný“, tedy i vepřovicový domek
sloužící naší mysl i . Kdo by lpěl na vzpomínkách, když jsou fa leš-
né. Pouze z nich tkáme sny.

M: Náhodou si vybavuj i , že ze současných bulharských prozaiků a bás-
níků měl v  Česku velký úspěch Georgi Gospodinov a Alek Po-
pov17 a z  naší životopisné sekce si vzpomínám, že Aksin ia M iha j -
lovová není v  našich končinách neznámá, nečitelná a nečtená: na Slo-
vensku j í v   roce 2006 vyšl a sbírka nazvaná Krotenie / Opito-
miavane / Domptage – tedy „Krocení“.18 Jednalo se o tříjazyčnou
edici ve slovenštině, bulharštině a francouzštině.

B: A tímto jsme se v naší patapoetické pouti ocitl i na Slovensku, v  té
„velmi blízké cizině“.19 Proč ten pata-patvar? Básník Pero Le Kvet
je totiž mimo j iné i příleži tostný patafyzik, tedy reprezentant vý-
značné progresivně recesistické discipl íny. Výmluvný je fakt, že se
narodi l jako třiadvaceti letý muž po někol ikaměsíčním porodu.

M: V  této souvislosti by rozhodně neměl zapadnout výrok profesora
Ypsi lona o bludných kořenech v  patamatematice: „Aby i řešitelé,
kterým se všechny nástrahy zvládnout nepoštěstí, mohl i pocítit
uspokojení z tvůrčího činu, j ímž vyřešení každé rovnice nepochybně
je, zavád í patamatematika pojem bludného kořenu rovn i ce. (… )
V moderní patamatematice se za bludný kořen rovnice považuje
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pouze to číslo, jehož vzdálenost na reálné ose od jejího l ibovolného
kořenu není větší než j isté (předem dané) nezáporné číslo b, které
se nazývá poloměr bloudivosti . Je-l i tedy číslo x0 kořenem dané
rovnice, jejíž poloměr bloudivosti je b, je bludným kořenem této rovnice
každé číslo x z definičního oboru rovnice, pro něž platí | x - x0 | ≤ b.“20

B: Nezbývá než dodat, že i na naše patapoetické snažení lze obecně
apl ikovat další profesorovo tvrzení: „Patamatematická teorie řešení
rovnic vychází z okolnosti , že postup při hledání kořenů je v mno-
hém podobný práci provazochodcově na laně napjatém nad hlubi-
nou. V tom i onom případě stačí jediný chybný krok a kýžený cíl
mizí v  nedohlednu.“ Sesmeknout se z lana interpretace je tuze
snadné, když se druhá strana ztrácí v  oparu cizího jazyka.

M: A v  tom ži j i jakožto dobrovolný exulant j iž dvacet let. Poezie všední-
ho dne!

B: Ztráty a nálezy. Oproti tomu texty Pero Le Kveta se tyčí v  tichu jako
pyramidy v  písku, jsou plné zkamenělých starců a vypravěčů, kteří
večer „nenajdou odvahu kráčet po hřebenech vln“ a ráno „ol izují ka-
meny“21 – s  identitou roztříštěnou v  kapkách mořské tříště.

M: Ztrácí se v  nich identita, vůle a směr, přichází se o rozum;22 „sku-
tečný surreal ista“ v  rozhovoru s  ním při chrlení svých banálně surre-
álných obrazů netuší, že jeho protějšku se z  rukou rojí mravenci .
Básník ani v  mlčení nelení.

B: Troufám si tvrdit, že Pero Le Kvet by se měl předefinovat jakožto pa-
tametafyzik.

M: Naproti básně mladého slovenského básníka Jána Krajče, dosud
nepubl ikované23 –

B: Blahopřejeme k  hezké mezinárodní premiéře, naše slovenská
spolupracovnice a jeho objevitelka Dorota Bachratá si od básníka
zaslouží minimálně vuvuzelu s růží v  hrdle. . .

M: – dosud nepubl ikované, tedy včetně básně „vuvuzela“, což je pro-
tivně znějící trubka j ihoafrických fotbalových fanoušků. Lítost, coby
„nevytvořená“, ale „daná“ emoce, troubí „z hrudi jako slon“, svou
samotu člověk nezastaví ani v  davu úporně ne/komunikujících jedin-
ců a v  předtuše budoucích bezmocí by si přál „pozametat neodvra-
titelnou / budoucnost? jednoduše zamlčet / undone steps“.

B: Básnická řeč Jána Krajče vyrůstá z  moderních sociálních médií a ko-
munikačních traumat s  nimi spojených – „všechno je jeden z rozloži-
telných opusů. Podobá se legu / a dřevěným kostkám ze Švédska,
které způsobují přirozenost média“. Básnický subjekt se nemůže cí-
ti t ve své kůži vzh ledem k  té „mase ch ladu v kreativních hrách“ ,
a tak není d ivu, že „radši zatahujeokna vět“ – v  orig iná lní samo-
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mluvě si snaží zachovat příčetnost a individual itu, rozplývající se
v  prefabrikovaných statusech společenských sítí. Virtua l izace na-
šeho bytí je neúprosná : „Ke konc i d i skuse dospíváme ke / ko-
l audac i hol ografického apartmá“ – digitální nomádi budují virtuální
vzdušné zámky l idských vazeb.

M: A když si tě někdo zablokuje? Zbývá naděje: „Život na j iných sítích
dále bude dýchat.“

B: Ovšem pod podmínkou, že „budeme umět prežívat / aspoň ve
friendl istech“.

M: Moc se mi l íbí, jak si v Česku a na Slovensku udržujete aktivní
povědomí o svých j a zycích i po rozpadu federace v roce 1993
– a tedy s jakou samozřejmostí jsou zde slovenské básně ponechány
v originále.

B: Ale zde cituj i vše v překladu, aby náhodou nebyla mýlka. Takové
„chabo gániš“ českého mluvčího spolehl ivě znej istí. Tupě civíš!

M: Já jsem ztrácel půdu pod nohama při překladu j iného mladého l ite-
ráta v tomto výboru – běloruského básníka a překladatele Ihara
Kulikoua .24 Kdybych měl parafrázovat první verš jeho básně (která
je v  ori g iná le na rozdíl od ang l i ckého překladu pravidelněj i rý-
movaná, v klasické formě a s  velmi moderními přesahy): „Tady se
nedá vyváznout se ctí, leda tak při j ít – o rozum.“

B: V  druhé sloce je skrytá narážka na slavnou esej o Bělorusku Země
pod bílými křídly (Зямля пад белымі крыламі) od Uladzimira Ka-
ratkeviče, běloruského romanopisce a publ icisty, který se tímto
svým encyklopedickým dílem pokoušel „v krajanech probudit vě-
domí historické návaznosti a sounáležitosti s  předky“.25

M: Ta křídla jsou andělská. A rakev je tou zemí. A Iharova báseň má
stejný cíl .

B: Ve sžíravé nadsázce „bývalá Hyperborea, kojená krví titánů“ tušíme
odkaz na sovětské, tedy titánské časy v  řeckém rouchu, i když
stejně dobře může jít o bohatýrské byl iny. Ostatně social istický rea-
l ismus byl postav bohatýrů plný, a jací byl i skuteční.

M: Vynikal i v  polární záři světlých zítřků. Hyperborea, dávný to cíl argo-
nautů a země bohem oblíbená, je nyní demytizovaná a hypertro-
fovaná, a to nejen v  geografickém duchu.

B: Proti ironickému patosu vysokých kulturních odkazů stojí argot idio-
mu „srát na mal iny“, tedy velmi volně „překazit příležitost“ či „šla-
pat po štěstí“.

M: A v  j inotajích paradoxů a slovních hříček se skrývá kritická anga-
žovanost: „Ten přízvuk mlčení už nás vždy prozradí.“

B: Kul ikou se vymezuje proti kulturní pasivitě a rezignaci na národní
identitu – „j inde se narodit“ je nenápadná aluze na pojem tutejšyja
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(тутэйшыя), tedy „místní, zdejší“, kterým svou identitu vyjadřovalo
prosté, bělorusky (ruténsky) hovořící obyvatelstvo Litevského
knížectví od 18. století během tehdejší polonizace a následné ru-
sifikace, kdy byla běloruština zakázána. Jak vysvětluje běloruský
prozaik a básník Max Ščur, tímto apol itickým pojmem, jenž nedekla-
ruje příslušnost k žádnému státu, si mohl i uvědomovat příslušnost
k  rodné zemi.26 Ve dvacátém století (po Kupalově tragikomedi i Tu-
tejšyja z  roku 1922) získal tento pojem pro svou apol itičnost hanl ivý
obsah, stal se symbolem zápecnictví. Z  dnešní perspektivy může
stejně dobře vyjadřovat multikulturní složení Běloruska i kritiku příl iš
lokálně omezeného myšlení či nízkého národního uvědomění pod
tlakem ruštiny coby převládajícího jazyka.

M: Faktem totiž je, že v  dnešním Bělorusku je běloruština jazykem kul-
turní menšiny, není to jazyk mocenské pol itiky, ale poezie a imagi-
nace. J ak říká výše zmiňovaný Max Ščur ( j ehož básně vyšl y též
v Protimluvu 2/2012): „Představa bělorusky mluvícího grázla nebo
nevzdělance je pro mě stejně fantastická jako odporná.“

B: Zájemcům o běloruskou kulturu ještě můžeme doporučit k  přečtení
časopis Plav 4/2007, věnovaný l iterárnímu dění v této zemi.27

Dlužno dodat, že český překlad Kul ikouovy básně prve vyšel v  roce
2011 v časopise RozRazil v  čísle speciálně a překvapivě věnovaném
právě Bělorusku.28 A na běloruské poezi i je postaven půdorys čes-
kého dokumentu o Bělorusku Pupek nebe.29

M: Zájemcům o živou poezi i doporučuj i zadat si v  Youtube jeho jméno
tentokrát jako „Kul ikow“. Básník s černou páskou přes oči , krimi-
nálník i oběť v  jednom, básník zneviditelněný symbolem anonymity
– což je ironické, je-l i autor pojmenován přímo v  l inku videa – a při-
tom to vzhledem ke  kontextu není pózou.30

B: Zmíni l i jsme Ščura, který emigroval do České republ iky (česky mu
vyšly sbírky básní Modus Bibendi, 2012, a próz Kulturtréger, 2013;
dále k českému vydání připravuje třeba básně Maxima Bahdanovi-
če, uznávaného běloruského básníka a překladatele počátku dvacá-
tého století) – a zrovna země Koruny české bývají rovněž destinací
gastarbeiterů a exulantů ukraj inské provenience. Je nám ctí, že pra-
covní pobyty v  České republ ice v  polovině 90. let byly inspirací pro
zařazenou báseň „[Přešl i jsme hranici ]“31 od Halyny Petrosaňa-
kové, ukraj inské básnířky, prozaičky a textařky, jej íž dílo je českému
čtenáři čím dál známější.32 Jej í básně byly otištěny v  l ibereckém
Kalmanachu,33 zatímco v  časopise Plav34 j í vyšla autobiografická
esej vysvětluj ící více než jen její osudy v  České republ ice, tom „nou-
zovém vchodu“.

M: Halyna Petrosaňaková pochází z  Hal iče, z  d ivokých lesů karpatského
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úbočí u rumunských hranic, kde medvědi a upíři dávají dobrou noc,
jak s obl ibou tvrdí ukraj inský básník, spisovatel a rocker Juri j
Andruchovyč, rodák z  bl ízkého Ivano-Frankivsku.

B: V  souvislosti s   tímto městem, někdejším Stan islavivem, se hovoří
o tzv. „stanislavském fenoménu“. Tato ukraj inská periferie dala
vzn iknout mnoha úspěšným výtvarníkům, hudebníkům a post-
moderním spisovatelům – z  nich kromě Andruchovyče jmenujme Ju-
ri je Izdryka, Volodymyra Eški leva a Tarase Prochasku (tomu u nás
v  roce 2013 vyšel román Jinací) .

M: Jak si všímá americký překladatel z  ukra j inštiny Michael M. Nay-
dan, v  poetice Petrosaňakové se snoubí majestátnost Karpat, nos-
talgie po městech habsburské monarchie a svět antických mýtů,
které j í umožňu j í vydesti l ovat své emoce do svébytného časo-
prostoru . Stej ně j ako Petrosaňaková , mnohé z   mýti ckých fi gu r,
o nichž medituje (Théseus, Odysseus), jsou rovněž poutníky s  urči-
tým posláním35 .

B: Zrovna báseň „[Přešl i jsme hranici ]“ je vyprávěna z  pohledu Odys-
seových souputníků, kteří jakoby pozřel i jakousi omamnou analogi i
lotosu („na cizích polích trhal i květiny“) a ochotně zapomněl i („pří-
hodný / zdál se být opar zapomnění, ničemu nevadi l“) . Život mezi
Lótofagy je „těší v míře nejvyšší“, ovšem v  pragmatické upřímnosti
toho doznání homérovská amnézie ztrácí své bájné parametry a stá-
vá se psychosomatickou berl ičkou štvanců, které znervózní pouhá
zmínka o tom podivném starci z  I thaky.

M: Naydan cituje jej í výrok, že „cesty jsou nej lepším způsobem, jak si
zvyknout na nej istotu“. Ale třeba v  jej í básni „[Navždy zůstat ve
škole dominikánek poblíž Vídně]“36 je zachyceno i (ne)přivykání j is-
totě blahobytného světa – zde je zapomnění překonáno v  okamžiku,
kdy se v  člověku něco probudí („A vtom / náhle asi tak za dvacet let,
až v tobě už nikdo / nebude poznávat cizinku, procitnout za svítá-
ní“), a to něco je mateřština a myšlenka na návrat do vlasti .

B: Zájemce o ukraj inskou poezi i dále odkážeme na nedávné vydání ča-
sopisu Plav věnované současným mladým ukraj inským básníkům
a nazvané „Poetry in the UA“.37 Serhi jovi Žadanovi u nás vyšla v  ro-
ce 2013 básnická sbírka Historie kultury začátku století, v  roce 2011
v Česku vydal román Big Mac. Ukraj inskou prózou se zabývá Plav
1/201138 a za zmínku a přečtení stoj í i obsáhlá antologie součas-
ných ukraj inských povídek Ukrajina, davaj, Ukrajina!39 Málem
bychom také zapomněl i uvést, že Andruchovyčův román Rekreace
aneb Slavnosti vzkříšeného ducha vyšel u nás v  Olomouci u Buri-
ana a Ticháka v  roce 2006.

M: Nevím, proč bychom měl i tutlat, že v  posledních deseti letech česky
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vyšly i sl ibně znějící romány Oksany Zabužko Sestro, sestro, Polní
výzkum ukrajinského sexu a Muzeum opuštěných tajemství! Jsem
zvědavý na další názvy.

B: A ukraj inský překladatel Bohumila Hrabala, stanislavivský rodák Juri j
Vynnyčuk, česky vydal své výbory Chachacha a Povídky z  Haliče.
Tomu vlastně vyšly tři texty i v antologi i současné ukraj inské po-
vídky Expres Ukrajina (2008). Mimochodem ukraj insky u nás vychází
j iž od roku 1992 časopis Porohy (Prahy), vydávaný Ukraj inskou inici -
ativou v ČR.

M: Naťukl i jsme téma emigrace, které Halyna Petrosaňaková zpraco-
vává jako probouzení do neodbytného pomyšlení na vlast. V  této
souvislosti má co říct polský básník Czesław Miłosz (1911–2004),
nositel Nobelovy ceny za l iteraturu z  roku 1980: „Bez ohledu na to,
jak si lné je pouto k  rodné vlasti , nelze bez ní žít po delší čas a pořád
se bránit tomu, co je vidět den co den – nelze stále si stěžovat na
to, j aká j e d i vná ta nová řeč, způsoby a i nsti tuce, a upíra t zrak
i sluch ke své ztracené zemi. Živí nás naše smysly, a ať už si toho
jsme vědomi, anebo ne, neustále se snažíme dát našim chaotickým
vjemům jakýsi řád a složit je do harmonických jednotek. Naprostá
vykořeněnost se naší přirozenosti příčí, a jen co l idskou rostl inu vytr-
hnete ze země, bude se snažit opět zapustit kořeny do země, na níž
bude pohozena. Jsme totiž fyzické bytosti a místo, které obýváme,
a to až po okraj naší kůže, se musí nacházet v  prostoru, nikol i
kdesi ,nikde‘ .“40

B: Nemohu se ale zbavit dojmu, že zrovna poetický svět Arsenije
Rovinského, ruského básníka ži j ícího v  dánské Kodani , je kdesi
„nikde“ do j isté míry zakotven. Všímá si toho i jeho vydavatel a bás-
ník Dmitri j Kuzmin, když píše, že „Rovinského básně postrádají vodí-
tka ohledně toho, kde se odehrávají. Není zmíněno ani Dánsko, ani
dánská kraj ina nebo místní reál ie. Jeho kraj ina se stává jakousi
ideální cizí zemí – zhmotněnou nicotou. Rovinski j se spíše soustře-
ďuje na otázky geopol itické, zejména na osud Ruska, a svůj lyrický
subjekt situuje do tenat historických dramat a katastrof, neboť v  je-
ho básních i všední život v  Rusku hraničí s  katastrofou“.41

M: Emigrace je u něj vyjádřená zprostředkovaně a zmíněná jen jakoby
mimoděk, na okraj , jako je tomu u básně „[Semjona nikdo neměl
rád]“ o vesnickém opi lci Semjonovi : „nikdo nepři jel a le zdá se že
jsou tu všichni / a zní to jako by byl v  Americe / mezi přátel i . “42

B: Jeho postavy migrují dennodenně, ale do svého bohatého vnitřního
světa – v  básni „[Dáša všude nachází uta jená města]“ Dáša „vy-
stoupí z vlaku třeba v  Pavlodaru / uvn i tř je ještě jeden Pavlodar /
ona jediná / to vnímá“.
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M: V  tom nudném, přízemním a ubíjej ícím světě Lisa „sní / neustále sní
o ptácích že jen ptáci / že všude vynikají jen ptáci“ – v  básni „[mohla
by víc]“.

B: V „[běž co ti síly stačí]“ se ocitáme v  té příznačné vyhnanecké nico-
tě – text může být situován na ruské stejně jako kterékol i zahraniční
pláži . Francouzi i I ta lové už odletěl i , jen „Samordžan a Budur zůstá-
vají / odvážní a bezbranní“ – zůstávají a čekají. Asi až j im uschnou
věci . Nebo až naprší a uschne.

M: To není nicota, ale setting nabokovovského hororu: „ jen na první po-
hled je to obyčejný motýl / obyčejný hmyz / stačí jen minuta za mi-
nutu už prostě / nejsi ten člověk / kterým jsi býval . “

B: Oproti tomu básně ruské básnířky Lidy Jusupovové, která ži je
v  Bel ize, Kanadě a Rusku, jsou lokal izované velmi konkrétně. „ J izva
o které víme od začátku“43 se odehrává v newyorském metru,
v  básni Margaret Atwoodové44 a v  Petrohradu.

M: Zároveň j sou i přesně loka l i zované emočně – v  empati i , v   souc i tu
a akti vn í péč i o druhého. Ve vzpomínkách na konkrétn í rozhovory
a konkrétní l id i .

B: A jen díky tomuto aktivnímu soucitu a navzdory neúprosnému osu-
du i naší bezmoci „ je tady proto je naživu“ onen černoch s  j izvou –
stejně jako tato báseň. Snad nebude nemístné, když ze soukromé
korespondence s  autorkou prozradím milou synchronicitu. V e-mai-
lové adrese má jako jméno „mirrortree“, což je jej í nostalgické
ohlédnutí po stoletém vysokém topolu na nároží Romenské a Ligov-
ské v  Petrohradě, poblíž něho bydlela a kochala se tím, jak se na to-
polu odráží zapadající slunce a barví ho doruda. A právě na tomto
ná roží se „ zepta l a / D imy na tu j i zvu “ , j a k sto j í v   bá sn i „ j i zva
o které víme od začátku“. A nyní pointa: na obálce této antologie se
také nachází stoletý topol , ovšem z  Prahy-Dejvic. A  do Prahy
v  květnu 1945 dorazi la jej í teta Roza s  Rudou armádou jako zdravot-
ní sestřička.

M: A takto se kořeny topolů propletly na dálku, petrohradský s  praž-
ským, aby vzpomněly na nedávno zesnulého českého zpěváka,
básníka a pianistu Fi l ipa Topola (1965–2013). Topol se vyskytuje
v  Homérově Odyssei společně s  olší a cypřišem jako jeden ze „stro-
mů vzkříšení“, tedy dle některých překladů.

B: V  Mezopotámi i prý topoly patři ly ke stromům kosmologickým, spoju-
j ícím vesmíry. A jak poznamenává Lida Jusupovová dl ící na bel iz-
ském ostrově San Pedro, v „Mezoamerice“ tuto rol i podle mayských
legend zastává vlnovec, tropický strom rodu Ceiba. Jeho kmen je
středem světa, jeho kořeny sahají do podsvětí nebol i Xibalby, říše
mrtvých, a jeho koruna prorůstá nebesy.
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M: Mayské peklo bylo ještě o fous rafinovanější než Danteho, ale kupo-
divu si nezadají v  popisu podsvětních hrůz.

B: Tak mě napadá, jestl ipak není termín underground výrazem mo-
censké dichotomie, kdy total itní stát v  analogi i církve či superega
vytěsní nechtěnou kulturu na sémantickou periferi i , do končin pe-
kelných.

M: Měl by sis někdy osobně zajít na koncerty, které spolu pořádáme v olo-
moucké Ponorce – je to fakt peklo.

B: Proto už tam nechodím. Pro současnou ruskou oficiá lní, natož un-
dergroundovou a samizdatovou poezi i zde není dostatečný prostor,
ale když už jsme zmíni l i vydavatele Rovinského a Jusupovové, mos-
kevského básníka, překladatele a kritika Dmitri je Kuzmina (nar.
1968), tak ten dal v  roce 1988 dohromady okruh básníků zvaný
Vavi lon (rusky Babylón; na stránkách www.vavi lon.ru jsou dnes
k  d ispozici texty téměř 200 ruských autorů) a v  roce 1993 založi l
nezávislé nakladatelství ARGO-RISK, v  němž publ ikova l i a lmana-
chy gay autorů. Pozděj i založi l časopis Vozduch (Vzduch) a l iterární
portál www. l itkarta.ru. Dnes se autoři s duhovými j izvami na
krku raděj i skrývají v undergroundu.45

M: V  bá sn i od J u supovové j e zmíněna báseň Marga ret Atwoodové
„o lovci / na konci stezky / co mluví o své nevinné duši běžící jako /
sobí kopýtka; / na konci básně lovec zaklání hlavu / takže je vidět
j izva o které víme od začátku“, jež je určitou paralelou k  básni „Tet-
řev“ od srbského básníka Duška Novakoviće.46

B: V  maskul inním kontextu „chvástání / l ikvidátora jednoho kapitálního
medvěda z Titovy éry“, které vymezuje i rozdílné kapitoly jugosláv-
ských děj in, dojde k setkání s „vyděšenou bytostí v záchvatu
paniky“. Proti vypravěči této lovecké historky se objeví „outsider
svého druhu“, starý, prolezlý chorobami a „vyloučený ze skupiny“,
„pro přírodu nepoužitelný“.

M: Zkrátka jedinec na odpis, jehož l ikvidace je nevyhnutelně dána pří-
rodními i mysl iveckými zákony – jenže ejhle, dojde k  očnímu kontak-
tu mezi lovcem a tímto tetřevem, či spíše básníkem a tetřevem –
a následuje nevyhnutelný smír: „potom se mi mírně ukloni l , tak ně-
jak bratrsky.“

B: Také jeho báseň „Posíla l i jsme balíky, snad abychom utiši l i svědomí“
je textem s  akcentovanou l idskou, neřkul i humanitární dimenzí. Patří
k  nemálo básním v  tomto výboru, které se dotýkají občanské války
na území bývalé Jugoslávie v  90. letech. Tato báseň musí mít pří-
mou souvislost s  leteckým bombardováním strategických i civi lních
cílů v  Srbsku ze strany NATO na konci 90. let, nicméně její název by
nás měl varovat před zjednodušeným pol itickým čtením.
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M: Duško Novaković do naší antologie dokonale zapadá i svými životní-
mi osudy – jeho otec byl pi lotem a radiooperátorem v  RAF a po vál-
ce skonči l jako pol itický vězeň v lágru v  Rumunsku. Syn ho poprvé
uviděl až ve věku šesti let, v  čemž je j istá paralela s osudem Odys-
sea a jeho syna Télemacha.

B: Zatímco jeho otec je řecko-makedonského původu, jeho matka
Kseni ja Cicvarićová je z  prominentní černohorské rodiny, je známou
zpěvačkou srbských, černohorských a musl imských písní a během
manželova věznění byla perzekvována (věrná Pénelopé! ) .

M: Jak víme od jeho českého překladatele Matěje Mately, Novakovićovo
básnické dílo „reprezentuje jeden z nejsi lnějších směrů současné
srbské poezie, tzv. verizmus, v němž se setkávají sarkasmus a ironie
s určitou mírou grotesknosti a jehož hlavním cílem je co nejpravdi-
vější vykreslení real ity ve všech jejích podobách. Básníkovo dílo se
vedle těchto motivů zaměřuje na vnímání chaosu jako fenoménu,
konkrétně toho historického, který je, dle básníkových slov, vlastní
každé době a básně na něj mají pouze poukazovat. Novakovićova
poezie je prostoupena existencional istickými úzkostmi, často při-
cházejícími z nedávné jugoslávské minulosti , a kritickým pohledem
na jedince i kolektiv, přesto v jeho tvorbě čtenář cítí si lný sociální cit
a humanismem prostoupenou empati i – to vše autor předkládá
čtenáři vel ice prostým jazykem všedního člověka, aby mu, samo-
zřejmě obrazně řečeno, rozuměla , i oblaka, i tráva a vítr‘ , jak autor
píše v jedné ze svých básní“.47

B: O zvýšené citl ivosti v srbské poezi i na začátku tisíci letí psal Predrag
Petrović v  časopise Protimluv 2/2011.48 Druhým zástupcem Srbska
v  naší antologi i je bělehradský básník, prozaik, překladatel a redak-
tor Milan Dobričić, jehož výbor z  tvorby je dostupný v  kval itním
angl ickém překladu na internetu.49 Nejsem si j istý těmi ztroskotanci
v  překladu surreálné titulní básně („Požehnaní ztroskotanci“) , je tam
přetížený člun, tak aby to nebyl i i trosečníci .

M: Dobričićova poezie je jako celek ještě temnější a sarkastičtější, než
by se zdálo ze dvou jeho básní uvedených zde v  Bludných kořenech .
Jeho verismus je postoj posledního člověka na Zemi, který jen kroutí
hlavou nad tím, jak rychle se to celé seběhlo.

B: I n trospektivní „Temná strana Měsíce“ s úvodními verši „Někdo je
v mojí hlavě / A nejsem to já“ je toho dostatečným svědectvím.
V  jedné své esej i Dobričić hovoří o potřebě humanizovat poezi i ,
nikol i ve smyslu humanitárního uspokojování potřeb, ale v  auten-
tické mezi l idské komunikaci .50 Poezie je pro něj boj s  něčím uvnitř –
asi i s  temnou stranou Měsíce.

M: I když je Dobričić básníkem suše vnitrozemským, v  básni „Plavba“
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překoná daleké obzory a svými ironickými parafrázemi překlene
prostor bibl ických a řeckých mýtů i německé osvícenské a francouz-
ské exi stenci á l n í fi l ozofi e: „Pokraču ješ s pevným bytím v  sobě /
a hvězdným nebem nad sebou.“

B: Konečně tady zaznívá i to, o co nám celou dobu jde: zlaté lůno.
M: Chtěl jsi říct zlaté rouno, argonaute.
B: Ano, zlaté. Pořád je kam jít: „Plavbou / ulovíš obrovskou rybu; bílou

velrybu, která tě polkne / j iní j i snědí, a tobě zbydou jen kosti a sláva
/ a nová plavba.“

M: Zbude jen mýtus – a dezi luze. A nová láska.
B: Chtěl jsi říct plavba. Ale svým způsobem to je totéž. Moře jako

prostor mytologického bezčasí, moře jako způsob poetické existen-
ce, přímořská kultura jako zdroj nadčasové inspirace – taková je
středomořská poetika černohorského básníka Borise Jovanoviće
Kastela .

M: Báseň „Rackové“51 zmiňuje staleté hledání stínu – kdo usi luje o dlou-
hověkost, má vstoupit do světa poezie.

B: V  básni se hovoří o „pergamenech vynálezce Ktesibia o vodních
hodinách“ – a zároveň tam vystupují „rybáři , kněží a Odysseovi
bastardi v modrých trikách s míčem v ruce“ – takový je svět
středomořských přístavů – antická historie si podává s  moderní pří-
tomností křídla.

M: A racci si mnou ruce. Kastel těží z  bohaté černohorské historie,
vždyť hlavní město Podgorica (dříve Titograd podle někdejšího
prezidenta Jugoslávie) se rozkládá na místě starověkého města
Doclea, odkud pocházel císař Dioklecián. Zanechalo zde stopy
mnoho civi l izací – starověké Řecko, Řím i Byzanc, Benátské knížectví
a Otomanská říše. I dnešní Černá Hora je velmi multikulturní stát.

B: Svou nadčasovost Kastel demonstruje nenápadně a pro nás nevidi-
telně na jazykové úrovni , když ve svých verších nepoužívá moderní
černohorské hlásky jako ś a ź, a le píše je v  jej ich univerzálnější dvoj-
hláskové podobě jako sj a zj. Právě proto, že jeho černohorská iden-
tita je zakotvena hluboko ve středozemském kulturním odkazu, jeho
jazyk si drží historickou patinu, snad i ve výrazu vzdoru vůči pomí-
j ivým jazykovým zákonům – vždyť básník na císařském dvoře ručí
za opravdovost svých slov vlastním hrdlem.

M: Vladimir Sekul ić poznamenává, že Kastelova inspirace Středomořím
je především duchovního rázu a že jeho tvůrčí svobodomyslnost vy-
věrá právě z  jeho bytí a cestování ve středomořském časoprostoru –
obvykle o samotě, mimo veškerá hejna.52

B: Zvláštní osamění a typická kastelovská dislokace a relokace v  čase
zaznívá i v  básni „Ráno, kdy mu obzor změni l osobnost“ – historizu-
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j ící obrazy bárky, benátského zrcadla, vavřínových věnců (jež neče-
kaně padají z  h lavy) a římských mincí jsou kul isou pro vnitřní trans-
formaci : „v odrazu na hladině spatři l nitro / básníka ve středních
letech, spiklence / ze dvora císaře Oktaviána.“ Lyrický subjekt je
neúprosně vržen do historie.

M: Na světě není zrcadel – je možné pohlédnout jen na hladinu, ta nám
však neúprosně odhalí nitro, jež se nedá svázat plynutím času. Ne-
stárneme v  šedinách a vráskách směrem do budoucnosti ; stárneme
duševně tak, že se v  nás rozpíná nadosobní minulost. Ale skrze po-
hled na hladinu můžeme proniknout do prehistorie: mýtus, tedy his-
torie, která není součástí našeho fyzického bytí, nás omladí.
Mytologické jsou hlubiny Kastelova Středomoří.

B: Zájemci o další Kastelovu poezi i , ony malé básnické strojky času,
ocení jej ich překlady do slovanských jazyků i angl ičtiny na autoro-
vých webových stránkách.53 Výše zmíněné dvě básně mu mimo-
chodem vyjdou v  roce 2015 ve sbírce nazvané Beskopnik, tedy
„Muž, jenž nikdy neviděl zemi“. Suchozemská čeština zde pochopi-
telně pokulhává. (Na tomto místě bych mohl vyzdvihnout l i terární
rozcestník Potápěč, ten „dýchací přístroj ve světě l iteratury“
českého básníka a redaktora Pavla Kotrly.54 Nacházejí se tam digi-
tální odkazy nejen na černohorskou l iteraturu, ale i dalších 180 ná-
rodních písemnictví. )

M: Téma osamění, šílenství a antických motivů nemusí být nutně roze-
hráno pouze pod spa lu j ícím subtropickým sluncem. Polský básník
a redaktor Krzysztof Kuczkowski v  básni „Orfeova hlava“ hravě
spojuje nespoj itelné: „Martin byl syn Oiagra a Kal l iopé. Když měl
dvanáct let, začal zpívat a čichat lepidlo. Zpočátku to měl pod kont-
rolou…“55

B: Tragédie je nevyhnutelná, „sídl ištní menády“ ho stejně jako jeho
bratra Orfea (ofruoeis, tj . „na říčn ím břehu“ ) roztrha j í na kousky
a hodí do řeky. „Obvyklý osud mrtvoly. Jak on tehdy zpíval ! Byl v hla-
vě plynoucí do moře a současně byl řekou, která hlavu unášela.“
Avšak to bylo příl iš velké sousto i pro boha umění Apol lóna, a tak
uražený Martin dává důvěru nicotě.

M: Kal l iopé byla múzou epické poezie, a pokud chce Kuczkowski nazna-
čit úpadek tohoto žánru, elegantně popírá skutečnost, že jeho
samotného tato múza políbi la .

B: Jenže zatímco argonaut Orfeus je pověstný svým tkl ivým a kouzelně
chláchol ivým zpěvem,56 básník Kuczkowski dokáže svými verši ,
svými novodobými parafrázemi starověkých báj í zatraceně zne-
kl idnit.

M: V  pointě „Orfeovy hlavy“ zazní název další, titulní básně „Necháme
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se jak děti provázet nicotou“ – což je polsky i česky elegantní dvoj-
smysl , angl icky už méně zřetelný.

B: Kuczkowski operu j e s   nej i stotou , j eho subjekty „u tíka j í z   nevím
do ještě většího nevím“ („Falešný anděl“), falešný anděl světla se
v  pointě vrací „možná do televize, možná do Holandska“.

M: „Eva ve snu bojovala s ďáblem“ je exkurzem do psychotických
stavů, ďábel je sice jasně identifikován, není však jasné, zda se ob-
jevuje náhle, nebo tady byl odjakživa, v „infernální propasti“ upro-
střed davu l idí. Eva se ve snu brání, ale ďábel je nad její síly a Evě
nezbývá než utéct „z nevím do skutečnosti“ . A tak ďábel dál čeká
v  hloubi snu.

B: Temnou stranu Měsíce prostě nepopřeš. Vnucuje se mi jedno bludné
téma: Kuczkowski se shodou okolností narodi l v  Hnězdnu, což je
podle polských legend místo, kde se usídl i l jej ich praotec Lech, za-
tímco jeho bratr praotec Čech pokračoval na j ih. V  českém bájesloví
je ovšem tím místem rozchodu hora Říp na českém území. Verzí je
samozřejmě někol ik (v  Dalimilově kronice se dokonce hovoří o lechu
Čechu , přičemž lech je ti tu l ) , a le ve většině panu je shoda , že byl i
na odchodu ze „země charvátské“, a to v  důsledku spáchaných
vražd. Potřebují Češi mýtus o slovanské holubičí povaze, j iž si rádi
přisvojuj í, aby mohl i utéct z  „nevím“ do „ještě většího nevím“?

M: Téma sudet a poválečného odsunu Němců57 mlčky zní v  tvorbě
Josefa Mlejnka , českého básníka, překladatele a publ icisty. Jeho
otec byl volyňský Čech a jeden z hrdinů od Dukly, do republ iky přišel
jako voják pod generálem Svobodou v roce 1945 a koupi l si dům na
Žatecku, odkud se pozděj i přesunul s rodinou na Karlovarsko a pak
na Vysočinu.

B: Báseň „Cesta do Andělské Hory“58 se odehrává v  karlovarské části
Sudet, kde byl po válce vytvořen Vojenský újezd Hradiště, kvůl i
kterému tehdy v  Doupovských horách zaniklo více než sto vesnic.
Dnes je újezd opět zčásti zpřístupněn, což básníkovi umožni lo ná-
vrat do kraj iny jeho dětství a mládí. Vězni , kteří dle jeho vzpomínky
„nevstoupí dovnitř“, musejí být podle dobového kontextu vězni pol i -
tičtí, protože amnestie z let 1960 a 1962 hromadně promíjely protistát-
ní trestné činy, čímž došlo k propuštění velké většiny politických vězňů.

M: Jediný plod na jabloni z  dětství, „suplující v  polotmě slunce“, je nedosa-
žitelný stejně jako minulost sama. Je to plod pokání, odpuštění a smíření
– klíčová je zde zmínka o Záhořově loži, za nímž stojí j iný lupičský pří-
běh než v  případě lože Prokrústova. Lupič Prokrústés zval pocestné
na své lože, a kdo přečníval, toho zkrátil o nohy, a kdo nesahal po pe-
lest, toho natahoval. Vypořádal se s  ním až Théseus – usekl mu
přečnívající hlavu.
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B: „Záhořovo lože“ je balada známá z Kytice z pověstí národních od českého
básníka a sběratele l idových písní a pohádek Karla Jaromíra Erbena
(1811–1870), který se pídi l po stopách starých náboženských mýtů
v ústní l idové slovesnosti .   Poutník je na cestě do pekla (malá para-
lela s  Orfeovou výpravou do podsvětí) , protože jeho otec ještě před
jeho narozením upsal jeho duši ďáblu kvůl i „pozemskému zboží“.
Přepadne ho divý lesní muž, ale nechá ho žít, když si vymíní, že mu
pak poutník o  pekle povypráví. Uplyne rok a poutník se vrací s  pří-
během, kterak satan, pán pekel , muči l ďábla, aby vydal úpis zpátky,
a musel mu pohrozi t uvržen ím do Záhořova l ože, při praveného
pro Záhoře. Lesní muž se zhrozí, přizná se, že je Záhořem a mnoho-
násobným vrahem, a prosí poutníka o pomoc. Ten ho vyzve k  pokání
a zarazí do skály Záhořovu hůl či kyj , což je jabloňový kmen. Uplyne
devadesá t l et. Do kra j e při j de bi skup s   m l ad íkem, který obj eví
na skále jabloň se zlatými jablky, v  jej ichž utržení mu svými kořeny
jako rameny zabrání starý pařez – proměněný kajícník Záhoř. Bis-
kup, jenž je oním poutníkem, a Záhoř se odevzdávají mi losti boží,
„zbloudi lý“ a napravený pařez se promění v  popel , biskup klesne
mrtev k  zemi a k  nebi se vznesou dvě holubice.

M: „Záhořovým ložem” a jeho Erbenovou adaptací se zabývá Roman
Jacobson.59 Pověst se vyskytuje dokonce i v Irsku.60 Nicméně
Mlejnkův poutník se vrací na místo poznamenané utrpením a křiv-
dami, a není mu dopřán plod odpuštění z  jabloně, která jediná si ho
pamatuje. Kraj ina je k  nepoznání, zmizel i dům a sad, jabloň je chro-
má.

B: Stále chybí pokání v  českých luzích a hájích. Moderními slovy – vě-
domá reflexe traumatické minulosti a při jetí svých temných stránek.
Pak teprve může následovat transformace (viz Záhořův popel a ho-
lubice směřující k  nebi) .

M: Dejme tomu čas, řekněme aspoň devadesát let. Sudetská sousedská
traumata jsou neviditelně zobrazena i v  básni „Walter“ – podle jmé-
na se musí jednat o německého hajného.

B: Vedle paměti je dalším typickým Mlejnkovým tématem (ne)vědomí.
V básni „Liturgie“ dojmy z  pravoslavných mší s  prarodiči zanechají
v  dětské duši bázeň a nezodpověditelné metafyzické otázky. Změna
perspektivy je hlavním tvůrčím úhlem ve verších ze sbírky
Zcestymluv: „Prokletý neví / o svém prokletí, má se / za prašivého“
(„Prokletý“).61

M: Verše nás drží naživu a při vědomí, jsou to drápky, kterými se „na-
konec zachytíš / a nepřepadneš do věčného / tonutí neplutí“ („Ne,
slova nejsou křoví k hudbě“). A plynutí času je jedním ze stěžejních
témat M lejnkova dobrého přítele, pol ského básníka a překla -
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datele Franciszka Nastulczyka , původně pocházejícího z  čes-
kého Těšínska. Tohle si zapiš za uši : „stýskání po dobách kdy mi
bylo čtyřicet / a myslel j sem si že jsem starý.“62

B: Pardon , neposloucha l j sem. Něco mi tady nehra je. Básník hovoří
o otupělosti , o „šedém písku prázdných dnů“, o zapomnění – a při-
tom intenzivně vnímá, zhmotňuje detai ly ze své vnitřní kraj iny,
neuhýbá před ničím, ba dokonce „nebe je tak vysoké / že chci vy-
skočit hlavou vzhůru / zadržuje mě jen teorie / přitažl ivosti“ .

M: Franek klame tělem. Nezapomínej , že na jeho ostrově „nejsou záko-
ny / pravé úhly a rovnoběžky“ („ostrov“). I když nelze popřít, že „po-
rážkou člověka je neodvratné plynutí času“.63

B: Dosud nepubl ikovaná báseň „Návrat z  Olomouce“ je poetickou
depeší z  l i terární dílny „Bludné kořeny“, kde jsme se pod odborným
vedením básníků a překladatelů manželů Kuharových, Josefa
Mlejnka, Petra Borkovce, Jakuba Grombíře a právě Franciszka Na-
stulczyka věnoval i tematickým dílům zejména básníků zařazených
do tohoto souboru.

M: Nezapomeň dodat, že většinu překladů jsme pořídi l i v  rámci našeho
Atel iéru uměleckého překladu ve spolupráci s  pedagogy, doktorandy
a studenty z  angl istiky a rusistické sekce slavistiky na Univerzitě
Palackého v Olomouci , polonistiky na Ostravské univerzitě a j ihoslo-
vanských fi lologií a balkanistiky na Masarykově univerzitě v  Brně.
Nicméně Franek Nastulczyk to vše shrnul za nás: „zkoušíme pojme-
novat nicotu a místo Tam / neuměle tlumočíme v různých jazycích /
naše Tu.“

B: Když hovoří o naslouchání „Chodasevičovým krokům na Smolen-
ském rynku / tenkému pištění motýlů probodávaných / Nabokovo-
vým entomologickým špendlíkem“, kulturní čeští rusofi lové j istě tu-
ší, že v  daném kontextu je řeč o básníku Petru Borkovcovi , překla-
datel i ruských exi lových básníků.64

M: Z  jeho básnické sbírky Milostné básně65 poněkud nespravedl ivě
uvádíme pouze selektivní torzo rozsáhlejší básně „Čižba“, což je
ptáčnický termín, znamenající lov drobného ptactva. A ještě ke vše-
mu s  našimi studentskými překladatel i lezeme do zelí tradičnímu
překladatel i Petra Borkovce do angl ičtiny – irskému básníkovi Justinu
Quinnovi z Prahy.

B: Měl i bychom pro vysvětlení citovat z  nezařazeného úvodního textu
či spíše obrazu „Čižby“, že jde o „(… pátrání po malé j istotě ohledně
tvého ,nyní‘) : Tenhle obraz je tvoje místo, tvůj dům, tvoje zahrada,
Antonie Fl iegerová, narozená v  roce 1921, zemřelá roku 2001. Vím
to já a víš to ty. Tohle je nejdůležitější: prohlížíme si obraz tvého
prostoru společně…“
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M: Tento básnický cyklus je malou orfeovskou výpravou do zásvětí, ač-
kol i je fyzicky vymezen zejména zahradou domu, v němž autorova
babička skonala. Zásadní rozdíl je ovšem v  tom, že jde o záznam
procesu vyrovnávání se s  odchodem blízké duše, s  autenticitou
vztahu po smrti („Když jsi umřela, udržoval jsem oheň – ale poznal
jsem, že hřeje j inak“), s  tím životem po životě.

B: Tato citová dimenze je „terra plná dobývání, mám z ní strach, pode-
zírám j i“ . Je živý, kdo nemá kl idu po smrti : „Teď odvaluju – a nepři-
rovnávám.“ Při jetí i j i tření ran v jednom.

M: Ale ztrátu i posmrtné sh ledání/nesh ledání překlenu je vědomí bytí
v momentu, kdy se vše „mění v  něco j iného“. Dá se říct, že v  „Čiž-
bě“ se proměňuje i poetika introspektivního entomologa Borkovce
a uhranutí poetickou zaumností ustupuje „epické lapidárnosti . Ta,
stejně jako neokázalá dikce, jako by byla ohlasem, ozvěnou antic-
kých textů velkých řeckých dramatických básníků“, jak si všímá náš
starý známý, recenzent Josef Mlejnek, byť u sbírky předchozí.66

B: Podobná introverze znásobená schopností zevrubného pozorování
a vciťování se, ovšem zde spíše do sítí vztahů v  okolní skutečnosti
než do privátní sítě n i terných emocí jednoho vztahu , j e vid i telná
u chorvatské básnířky a spisovatelky Dorty Jagićové.67 Litanie na-
zvaná „První osoba množného čísla“ osci lu je mezi plural itou zástupů
osaměl ých a bezmocných sta řen a s i ngu l a ri tou osaměl é d ívky
„s tváří věčně zabořenou / do knihy“, která „vpisuje do kostí papíru“.

M: Osamění je neúprosné, „přestárlé krásky leží ve vaně zadávené ze-
lenou / pupeční šňůrou svých nenarozených děvčátek. // A nikomu
nic, jen to jednotné číslo.“ Pojem „jednotné číslo“ zde vyjadřuje naši
osamělost, sdílenou se všemi ostatními.

B: V  našem sebezahledění se nám to zdá nepředstavitelné, ale na svě-
tě vždy umírá „já“, a nikdo j iný.

M: Básně Dorty Jagićové hostí velké a tragické ženské osobnosti :
depresivní herečku Gretu Garbo, sebevražednou básnířku Sylvi i
Plathovou, kuriozně zahynuvší tanečnici Isadoru Duncanovou (zlomi l
j í vaz hedvábný šátek zamotaný do zadního kola kabrioletu).

B: Ženský subjekt básně „Noční vlaky“ má sice „hnědý kufr přichys-
taný ve skříni“ , a le na stole dominují „necestovní si luety knih a seši-
tů“ a hlavním narativním impulzem je samotářské zaklínadlo „když
nikam nejedu“. Cesta v  necestě.

M: A zatímco „vagóny dnes večer opět vyrážejí do času- / prostorů beze
mě“, jedinou j istotou je jen to, že ani „ty voňavé stromy nikam neje-
dou. / odpočívají jako kosti misionářů, námořníků a strojvedoucích
zakopané / společně na dně moře…“

B: Jsou to zakopané kosti „ze všech válek / a z každého míru“.
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M: Recenzent Mi loš Đurđević si všímá, že „sluchové a vizuální jazykové
prostředky se u Jagićové konstantně překrývají a vytvářejí matrici
pozoruhodných vjemů, jež raší v  prostorech rozdělujících anebo
spojujících vnější a vnitřní světy“.68

B: Co se týče chorvatské poezie v  českém překladu obecně, na tomto
místě by bylo vhodné připomenout celoživotní dílo Dušana Karpat-
ského, který dal vzniknout výborům jako Má duše je moře – poezie
charvátského Jadranu69 a zejména Koráb korálový. Tisíc let charvát-
ské poezie v díle stovky básníků.70 Otiskují se díla uznávaných au-
torů71 i kuriozity jako dílo chorvatské básnířky Evel iny Rudanové
z  Istrie, píšící v  tamějším čakavském nářečí.72 V  našem narativu ne-
můžeme nezmínit jej í text „Norský Odysseus“, jenž zní: „Každá ze-
mě má svého Odyssea. Takže i Norsko.“

M: Ono je to ve skutečnosti naopak, jak tvrdí Fel ice Vinci ve studi i Bal-
tický původ Homérových epických příběhů: Ilias, Odysseia a migra-
ce mýtu.73 Vinci poukazuje na rozpory v  homérovské tradici a přiná-
ší kl imatické, astrologické, geografické, mořeplavecké, dietetické
(nezřízená konzumace masa a a l kohol u , žádné ovoce č i zel en i-
na ani ol ivy) i j iné důkazy na podporu teze, že celá odysea se
původně odehrála v  oblasti Baltského moře a jednalo se o podnik
chrabrých Seveřanů.

B: Když se vrátíme k  motivu kostí rezonujícímu u Jagićové, podobné
chřestění se ozývá i u makedonského básníka, redaktora a překla-
datele Zorana Ančevského. V  básni „Balkán“ vystavuje vyúčtování
krvavé histori i tohoto poloostrova: „ Je křiž-o-vatkou ze šibenic / mla-
tem z (k)os(tí) / vod-o-pádem slz…“74 Zvýrazněné morfologické švy
slov křižovatka a vodopád jako by naznačovaly odvěkou proměn-
l ivost hranic státních útvarů.

M: Balkán je „uzlem světla a tmy / který zpravidla / roztíná pouze nůž“.
Historie je spletitá v  pravém významu toho slova, je zde tragickým
gordickým uzlem, který je periodicky přetínán.

B: Báseň „Emigrantská“ zkoumá téma změny identity a odcizení svým
kořenům : „ tou l áme se světem / naka žen í po l yg l ot i í / oněměl í
z babyl onského vi ru “ . Al e j de snad j en o rozrůzněnost j a zyků ,
co nám brání v  porozumění? Kdepak, ve specifickém národním
kontextu se básník domnívá, že vykořenění je důsledkem „zbavení
jména“ a „svlékání kůže dle l ibosti“ , je to i ošálení multikulturním
„cirkusem“ v  podobě přejímání módních slov a zneužívání jazyka
pro pol itické cíle – je to neúcta k  slovům svých předků.

M: „Zapomínáme na chuť / mateřského mléka“, jak stojí v  této
emigrantské básni . Sami si kopeme hroby a naše zběsi lá doba nám
„ostrými kopími brání v návratu“. Buďme ale upřímní, jsou to básně
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složité jako Balkán sám a tuze snadno se můžeme ocitnout na scestí
příl iš subjektivní, neinformované interpretace. Varováním budiž to,
že profesor Ančevski neuvažuje v  jednoduchých škatulkách; povin-
nou četbou do hodin l i teratury by mohla být jeho esej „Zrození
strašl ivé krásy“.75

B: V  básni se naráží na to, že ze strany Řecka je Makedoni i upírán její
název („zbaveni jména“), zatímco bulharští sousedé vzhledem
k  dlouhé společné histori i ne vždy považují makedonštinu za samo-
statný jazyk.76 Ostatně i my jako editoři této publ ikace jsme se ne-
vyhnutelně dopusti l i někol ika křivd: například jsme nezařadi l i žádné
hornolužicky či dolnolužicky píšící autory z  východního Německa.
Lužičtí Srbové jsou národ malý, ale stále živý.

M: Nedá se nic dělat, někde jsme ty hranice načrtnout musel i . (Což zní
jako generálský výrok z  mírových dohod. ) Omlouváme se a jednou
se Lužickým Srbům v  Atel iéru uměleckého překladu také podíváme
na zoubek.

B: Dodejme ještě, že makedonská l i teratura u nás vychází například
v překladech manželů Dorovských – profesor Ivan Dorovský je
přední český balkanolog makedonského původu.77

M: Dostáváme se k  poslední velké ženě tohoto výboru, bosenskoher-
cegovinské básnířce a prozaičce Tanji Stupar-Trifunovićové. Čím
to, že se nám tak líbí?

B: Ale no tak, „spisovatelé nejsou k líbení ale k  čtení“, jak stojí v  první
z   j e j ích dosud nepubl ikovaných básní („Cesta“ ) . Moderní J eníček
a Mařenka ve středních letech sní o návratu domů, a zatímco
M a řenka sn í o d omě novém , J en íček j i u těšu j e „vyprá věn ím
o člověku jakožto vykořeněné bytosti jej íž j istotou je levitace nad
propastí o níž nic neví pouze tuší že dům jeho bytí se bez základu
vznáší ve vzduchu díky lásce“ a také tím, že dům je cestou
samotnou a že není „kam se vrátit ani odejít / protože dům
chodí s  tebou“.

M: Jenže sám Jeníček potají pláče a sní o domě, který „stál na počátku
všeho / j eště před cestou“ . An i ž bychom chtěl i roubovat tvorbu
na životní peripetie, tento dojemný text přeci jen vyvěrá z autorči-
ných osudů – Tanja Stupar-Trifunovićová se narodi la v  chorvatském
městě Zadar a ve věku třinácti let byla jej í rodina za občanské války
nási lně vystěhována, resp. historickým českým eufemismem „odsu-
nuta“ do Bosny. Jak sama říká, jej í běženecký původ jí napomohl při-
svoj it si tu „bezdomoveckou“ misi a úlohu básníka.78

B: Grafik této publ ikace, český post-romantický básník Petr Štěpánek
tomuto zakotvení ve vykořenění říká „hrdost poutníka“. Nicméně
v  základech básně leží zamlčovaná traumata této etnicky nejrůzno-
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rodější ze všech bývalých jugoslávských republ ik. Takže je moc
pěkné, že Jeníček umí oduševněle konejšit a stavět vzdušné… domy.
Jenže těžko se ži je v  zapírání pocitů. Měl by se Mařence svěřit, jak je
na tom doopravdy.

M: Ve stud i i Laurel Seely Voloderové se píše o popírání ind ividuá lních
i kolektivních traumat, o ztrátě identity a paměti a důležité rol i po-
válečných bosenských autorek ve zkoumání těchto témat.79 Právě
ženy jsou tradičně nejvíce poznamenány válečnými zločiny a dopa-
dy společenských a náboženských tabu, kvůl i nimž o svých trauma-
tech ani nemohou hovořit.

B: Jako když se nesmí pojmenovat vratipatka, protože by bylo řečeno
vše. Báseň „Všemohoucí oko“ je žalozpěvem nad prchavostí život-
ních tužeb, která vynikne právě na pozadí dívčích snů, zmrazených
v  čase „všemohoucím“ objektivem fotoaparátu. Jeho jediná moc
však tkví v  tom, že podává vachrlatou berl i nej isté paměti . Tváří
v  tvář „nezadržitelně se blížící prázdnotě“ nás nakonec spojuje jen
to, o čem jsme sni l i .

M: V  básni „Zápas“, jež je rozmluvou mezi synem a matkou, se vrací
motiv utkvění času ve fotografi i : „bratr a já jsme navždy tvoj i chlap-
c i / pod íve j smě j eme se za rámova n í za popra ska ným skl em
na sto l ku . “ Ve sku tečnosti j e syn na d ruhé straně zeměkou l e ,
ale „všechno je v pořádku matko / jsem tady“. Je – a není.

B: Na této snové básn i je zvláštní, j ak vychází skoro celá z  úst syna ,
ale odehrává se především v  duševním prostoru matky – aneb jak
říká v  rozhovoru Tanja Stupar-Trifunovićová, „ je nemožné stanovit
pevné hranice identity“. Proč? Je to vždy konstrukt.

M: To platí obecně i pro tzv. národní písemnictví – a jak vysvětluje
Muhad Mi janović, „bosenskohercegovská l iteratura je značně ne-
určitý a   těžko definovatelný pojem. (…) Zjednodušeně řečeno se
jedná o   kompaktn í spojen í tří ná rodn ích písemn i ctví, která více
č i méně od l i šu j e h i stori cké vědomí a   spo j u j e j a zyková bl ízkost
na jasně definovaném prostoru. I   při takovém vymezení je však
nutné počíta t s   přesahy do l i tera tur bezprostředně soused ících .
Až druhotné je, že bosenskohercegovskou l iteraturu tvoří Bosňáci ,
Srbové, Chorvati a   další etnika v  jej ich jazycích.“80

B: Dodejme ještě, že v  překladu Lenky Kuhar Daňhelové v  roce 2013
vyšla sbírka bosenského básníka Josipa Ostiho Na kříži lásky. Manže-
lé Kuharovi pravidelně představují polské, balkánské i j iné spisova-
tele v  rámci festivalu „Stranou – evropští básníci naživo.“

M: Dostáváme se k českému básníkovi , textaři a hudebníku Pavlu Za-
jíčkovi . Náš výbor básní v  české verzi začíná právě u Zajíčka a kon-
čí u Ančevského, zatímco v  angl ickém řazení je tomu naopak.
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Bludné kořeny se totiž vynořují z  pomyslné omegy, aby se českou
abecedou propletly k  a lfě, kde končí a začínají zároveň, neboť
v  angl ičtině zas j inou alfabetickou trasou směřují zpět do omegy.
Tradiční a jen zdánl ivě racionální řád je narušen, bloudění se uzavírá
v  kruhu. Na začátku jsme byl i v  koncích, a na konci…

B: Jsme pořád v  koncích. Pavel Zajíček nám zároveň poskytuje dokona-
lé východisko svým pocitem rezignované ztracenosti : „Nade mnou
krouží ptáci . / Pojmenovat je neumím…“ a pocitem vykořenění: „Ne-
mám kořeny! “81

M: Jenže ti nepojmenovatelní ptáci jsou mrchožraví a velmi trpěl iví:
„čekání / na můj / odchod.“ A zvolání o kořenech jako by vyjadřovalo
i touhu přezimovat smrt, přežít zakořeněním v  zemi. K té je ale
daleko. Báseň má tvar šibenice.

B: Také báseň „CIZINČE! “ krystal icky vyjadřuje stěžejní témata této
knihy: „kde cizincem každý je / a každý dvojníkem / sebe sama /
atd.“ Opět tu zaznívá zvláštní rezignace na jakékol i verbální a myš-
lenkové kejkle, vždyť naše odcizení je zřetelné, naše nevědomé zr-
cadlení je nevyhnutelné, nelze všem všechno neustále vysvětlovat.
Je možné jen občas zařvat, aby se někdo probudi l .

M: V „Zaplatím a jdu“ je patrný neutuchající Zajíčkův vnitřní exi l – z  ba-
ru nehodlá odejít, protože by ho už nepusti l i zpátky, a vlastně ani
netouží vidět venku ten „dav bez tváří ženoucí se za přežitím“.
Uvnitř si aspoň může něco nalhávat – třeba „že vše je možné“. Může
nasadit „masku smutku“ a „předstírat osamělost“, aby ho nepodezí-
ral i „z nějakých maniakálních představ“.

B: Když píšeš, komunikuješ o samotě, a když píšeš maniakálně, máš na
drátě celý svět. Coby signatář Charty 77 je fyzickým exulantem –
na sklonku 70. let byl pod nátlakem „krvelačných besti í“ nucen
emigrovat do Švédska a Spojených států. Jakkol i se v  roce 1995
opět natrvalo usídl i l v  Praze, ze svého vnitřního exi lu, z  té tvůrčí
samoty, j iž nevyšel . Výsledkem jsou také desítky alb a básnických
sbírek. Poslední album se jmenuje Životy? Nebo Bludné kruhy?82

M: V  básni „Cigareta na zakázaném místě“ můžeme pochopit, proč
básník Ivan Martin J irous zdůrazňoval , že Zajíček je jeden z největ-
ších českých romantických básníků:83 „Zelenomodrá řeka / lásky
(…) protéká kraj inou srdce. / Tajemné hory a jezera. / Sníh. / Jaro. /
Vdechnout. / Vydechnout. / Pokochat se tím na jazyku. / Napiš mi
výrazy pro lásku, / které znějí vulgárně, / ale nejsou vulgární.“

B: Tento „beránek boží“ , j a k mu v  bá sn i „V H b k s“ [V  H radča -
nech bestie krvelačná sedí] říká J irous,84 se typicky nebojí klást si ty
nejprostší otázky, jeho nevinnost je pevná: „Láska není vulgární. /
Nebo snad ano? / Se slunečním stínem.“



38

M: Zajíček, jenž „Cigaretou na zakázaném místě“ uzavírá fyzicky celou
knihu, v  této básni také symbol icky překlene Odysseovu l iterární
pouť mezi kulturami, z  Řecka do Irska: „Odysseu / jsem se ještě ne-
odváži l otevřít / a číst.“ A vzápětí, po vulgární lásce ve stínu paprs-
ků, přiznává: „Ozvěna Joyceho Odyssea, / kterýmu jsem vůbec
nerozuměl, / když jsem ho četl . “

B: Ale zůstává neodbytné pomyšlení, a proto i poslední slova: „A mys-
l ím na to. / Na Odyssea . / Na ty cesty.“

M: A touto l i terárně-poutní výzvou můžeme uzavřít náš bludný diskurz
i my, abychom předal i slovo naší sbírce bludných kořenů ze všech
dnešních čtrnácti slovanských zemí. Před pouhým čtvrtstoletím dr-
tivá většina z  těchto států neexistovala v  současné podobě anebo
vůbec (hranice, j indy tak tragicky proměnl ivé, si v  poslední době za-
chovaly jen Polsko a Bulharsko) a svůj pol itický název ve shodě
s  novým uspořádáním změni ly všechny.

B: Lze říci , že jednotl ivé slovanské kultury jsou plodné a pestré jako
nikdy předtím. Naše poetické bloudění nám otevřelo mnoho nových
obzorů a budoucích překladatelských a nakladatelských výzev.

M: Dejme tímto prostor i ostatním, aby se ztrati l i a sami si našl i svou
cestu.

CHÓRUS (ODYSSEUS, ORFEUS, VRATIPATKA A ZÁHOŘ):
Každý ať si najde svou cestu!
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Lost in the Forewood

CHARACTERS:

BOB & MATT sl ightly disoriented Anglo-American Studies
scholars in the realm of Slavic poetry

ODYSSEUS

ORPHEUS

THE BACKFOOT WITCH

ZÁHOŘ, THE WAYWARD STUMP

& 23 poets

MATT: Where am I, what is going on?
BOB: Methinks we have stumbled over a wayward root and lost ourselves

in this book. If we cannot say something sensible about each poet,
we wi l l not find our way out of this forewood.

M: I told you to watch it with those magic herbs.
B: And I told you to watch your step – we’ve come smack up against a

wayward root. One dictionary states that this is “a mythical herb,
stumbl ing over which, according to folk superstition, causes one to
stray, to go off path.”1 And that same herb in Engl ish is al legedly
cal led “the wood of forgetfulness”!

M: “Wood of Forgetfulness”? Have you gone woody? – That must be
the woods where things have no names, from Alice.

B: But that’s why you cal led this col lection Wayward Roots, remem-
ber?

M: No. Who am I?
B: You are an Irish-American on your father’s side and half an Eastern

European Jew on your mother’s side. Who am I, root-seeker?
M: You are a Central European quadroon, as far as I can see. On your

mother’s side Pol ish Gal icia and southern Slovakia, and on your
father’s side Si lesia and Moravia.

B: I t was a wi ld century. Let’s best go back to the verse.
M: Since the necromancer’s project which prodded us to stumble over

that wayward root and which brought us to this forewood is cal led
“Literature and Fi lm without Borders: Dislocation and Relocation in
a Plural istic Space”, it wi l l be most opportune to begin with some
representative pleural dislocation!
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B: I have the feel ing that this project has dislocated your jaw. Let’s
start with the poet whose l ife and work are an expression of the
multinational spirit of the Habsburg monarchy. I confess that this
could sound a bit dislocated in time, however how else could one
deal with the Austrian Slovenian Rezka Kanzian?

M: Not many people know it, but in the south-eastern part of Austria
there l ives a quite sizeable and cultural ly active Slovenian minority,
known as Carinthian Slovenes. Since we are deal ing here primari ly
with contemporary poetry, we can mention for example these Aus-
trian poets writing in Slovenian: Cvetka Lipuš, Fabjan Hafner, Janko
Ferka, and Maja Haderlap, who is also the author of the novel Engel
des Vergessens (Angel of Forgetting), which depicts the fates of Ca-
rinthian fami l ies during and after the Second World War.2 Slovenian
poetry as a whole, after the break-up of the Yugoslav Federation in
the 1990s, confidently “entered into global isation flows” as Kolšek
writes in Ten Slovenian Poets of the 1990s.3

B: Look, the Austrian officer and Czech poet Matěj Mi lota Zdirad Polák
was writing about the Carinthian Slavs in his travelogue A Trip to
Italy (Cesta do Itál ie) . I t can be considered the first large-scale
prose work in modern Czech l iterature and was publ ished in the
magazine Dobroslav from 1820–2.4 “Their entire hopes and activi-
ties are focussed on the cottage of their father, pitched somewhere
on a chi l ly mountain, or in a narrow val ley (where the river often
suddenly washes everything away, even their hopes).”5 I know that
that says nothing about their poetry today, but they say it is good
not only to feed the reader’s imagination, but also to throw a few
crumbs to the hungry bibl iographic spirits along the way. In fact,
Rezka Kanzian grew up in just such a mountain cottage, and as the
eldest sister, she had to cope with most of the physical work, no Al-
pine idyl l .

M: What’s interesting is that the theatre personal ity and poet Kanzian
writes and publ ishes poetry bi l ingual ly. Like the case of Krivopétni-
ca / Heimsuchung, which was also released as an audiobook.6 Both
cultures are wedded in the title but not completely mirrored: in
German it is “Homesearching” and in Slovenian it is the name of a
disorienting mountain nymph from Southern Slavic mythology.

B: Legends of the krivopetnica (or vratipatka, as Lenka Kuhar Daňhe-
lová dubbed her, the Backfoot Witch) have different local vari-
ations.7 I t is a tragic story of love and betrayal : a young hunter fal ls
in love with the krivopetnica – which is something l ike the Czech
water nymph Rusalka, but her feet are turned backwards, and she
can walk in either direction. She gives him a son, but with the con-
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dition that he must never say her name. Of course in Kanzian’s ver-
sion the krivopetnica curse is invested with other symbol ism and
helps put into play quite different motifs. Czech readers meeting
this witch might be reminded of Karel Jaromír Erben’s “Polednice”,
or Mid-Day Witch, a character meant to frighten chi ldren into good
behaviour, something l ike the Pied Piper: “mother, mother // don’t
leave me alone / or she’ l l take me // her heels in front / her fingers
behind // she leads a black flock / of mice / and rats // behind me
(…) mother, mother / I wi l l be a good girl // I wi l l help / with sowing
and harvesting // her heels / in front / her toes behind”.

M: The Backfoot Witch is however at the same time an expression of
the author’s bifurcated identity: “one body, four eyes / who am I
and who are you // thrice-turned heel / on her face the imprint of
ash // which word of the cross / makes the spel l ing stick out with
kisses // the double heart beats feverishly.”

B: Perhaps she has a doub l e hea rt, bu t i t i s und i vi d ed , becau se
against the strongly cultural ly conditioned environment she does
not deny its dark side and is able to choose the wi lderness of free-
dom: “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 / sti l l l ives // despite al l borders / of the verifiable /
sti l l bel ieves // doesn’t judge / what is right // what is not / she
knows about the exquisite taste / darkly wi ld.” Although it is always
true that “the twisted foot / just hurts so much” – and that freedom
is only experienced on the sly with her night hunter. And we know
from Andersen that fairies are able to bring the greatest sacrifices,
and even give up their identity in order to receive human love and
gain a soul .

M: With a bit of exaggeration, one could say that both of the rivers
mentioned, the Mura and the Drava, l ike the works of the poet her-
self, have their sources in the Alps, but flow down through the
val leys toward the East, into the Danube River basin.

B: That was a mountainous exaggeration. Before we completely dis-
credit this personal ly laden, cloven, and enigmatic poetry, I suggest
crossing over to another of the strong female personal ities in this
col lection. A translator, l ike it or not, is a co-author, and by this
pons asinorum we cross from the plural identity of Rezka Kanzian
and immediately arrive at Lenka Kuhar Daňhelová , a Czech poet
and translator from many languages. In the European context she
is wel l -known as the persevering organiser of l i terary festivals and
former editor of the journal Pobocza, where they crosswise translat-
ed primarily Central and Eastern European poetry.8 The poems taken
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here are from her fourth col lection, Hořem (Through Grief), which
was publ ished by the Ostrava publ ishing house Protimluv in 2014.

M: As you wrote in your review for the Czech Literary Fund: “The
col lection Hořem continues in the author’s previous l ine of lyrical-
existentia l ly tuned work, characterised by a spiritual unity with na-
tural events, an astute observer’s gift, and an abi l i ty for metaphysi-
cal overlay; for several reasons, however, the present volume
clearly surpasses her previous efforts. The first reason is the the-
matic coherence and emotional intensity of the entire volume. The
poems are written in the space of one year and are a record of the
complex process of coping with the death of her mother. I t is an
elegiac col lection, without expl icit dedication or explanation,
achieving a universal effect and at the same time a certain in-
terpretative openness verging on the mysterious. “The second rea-
son is the bri l l iance of the artist in terms of sound, rhythm,
expression, as wel l as sincerity, honesty, and courage on the level
of confession. The compel l ing rhythm (and gradual ly rising
awareness of the connections) invites repeated, aloud, even l iturgi-
cal reading – but they are not spel ls which would deny the wrench-
ing real ity: their author, on the contrary, removes the curse, heals,
l iberates, and rel ieves the horrors and pain by their acceptance (‘ I f I
don’t accept it, i t wi l l never be possible to leave’) . In the col lection
Through Grief, despite al l i ts dark tones, the grief is not the crucial
thing, it is its decl ination – indicating the direction, expressing what
it is to be on l ife’s journey, staying optimistic despite doubts.”9 I ’m
quoting you, so you don’t look ridiculous quoting yourself!

B: Thanks. But in fairy tales, l ike this forewood, numbers have a magi-
cal function – everything in threes – so that we do not falter: “The
third reason of the exceptional ity of this col lection in the context of
the whole of contemporary poetry is that whi le it is an intimate,
personal response to the intense experience of irreversible loss, it
has strong, universal impact. This is achieved not by sentiment, but
by the absence of self-pity and self-reflexion, prevarication, or repu-
diation. And by its precise choice of words, no bombast. The qual ity
of the verse is almost therapeutic, in which not only are our own fam-
i ly traumas, assumed anxiety, inherited demons, reflected for each
of us, but mainly: it raises the bar for us in a true, authentic, non-
fictive searching for a way how to l ive with the anxiety – respect for
one’s ancestors here is tied to the conscious unshackl ing from the
fami ly ties. Or when she speaks resignedly, consciously of the pain:
‘You don’t have to defend her or yourself anymore. ’”

M: Now that we are speaking of wandering, I cannot help but mention
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“Last Time Together”: “Stayed forever on the other side / beyond
the window. / Dear sister, / when was / the last time / we were so
close together.” That’s how it looks when I leave home for work in
the morning, the chi ldren lost in the forest of the window curtains,
when I have the feel ing that I could die at any minute.

B: I t is no joke. And as a loving parent, l isten to what is the toughest:
“Mum, I real ly need / freedom, that means walking / my own
roads.” Fear is the opposite of love and love does not deepen when
you tie down the other, so it is a conscious decision to give them
their space. First they have to bridge the worlds, and only then can
there be closeness: “ If you beg / I ’ l l tel l you / about my adventures /
myself.”

M: Living in hatred is losing one’s path; reunion in love is l iving on
track. Did I say that?

B: I l ike the sense of sacrifice in Lenka, how she dedicates herself to
translating Pol ish and Southern Slavic poetry.10 I t would have been
very difficult to put this col lection together without Lenka. She
actual ly furnished us with 10 poets out of the 23 represented here,
and that’s not including dozens of other candidates, whom we had
to leave out due to the theme. And she even offered the works of
those poets closest to her, whom she has exclusively translated in
the past, to the students of our Literary Translation Atel ier. For
example, the Pol ish poet and photographer Małgorzata Lebda .

M: In Lebda’s poem “clamshel ls”11 she states that “the Baltic sti l l is
the mya”. According to one theory, the tectonic plates are sti l l shift-
ing and at some point the Baltic Sea wi l l be a lake, if its bottom ris-
es some fifty metres. For the time being, it is mya, a word coming
from a type of clam, mya – for example the softshel l clams in my
home state of Maine, Mya arenaria .

B: The mya phase began three-and-a-half thousand years ago, the
Baltic Sea sti l l has time. The poem “clamshel l” is interesting on its
geological side: the words rol l in it l ike sand with the tide, constant-
ly connecting to a different order; this flu idity pulverises the read-
er’s time-space and thus it is no wonder that “the shel ls l isten to
the chi ldren’s / inner continental hum”. Sure, that is the basic law
of conservation of poetic energy.

M: Living organisms of course exist only in emotiona l memory, more
al ive sti l l is the space belonging to the elements: “not remembering
names only emotions / and fur // hanging up chunks of bacon on a
wire in the winter / feeding the frost with fat” (from “spel ls”) . They
al l say chi ldhood is ful l of pitfal ls, but the biggest scar jeers at the
soul and is cal led knowledge: “photographs on which we safely



44

know so l ittle.” We sti l l have spel ls at hand: taking care of the
other, visible or invisible.

B: As the Pol ish reviewer Wojciech Brzoska writes, concerning her
col lection Tropy (Tracks), where our poems are from: “There is an
evident intuitive longing for the past, ritual ised world, which is con-
stantly being lost, but at the same time it returns in the form of na-
tural elements, plants, and animals. In the eternal rhythm of nature
one finds a refuge and an explanation for the sense of human exist-
ence.”12

M: Lebda’s poems are anchored – but in the shifting sands of imagi-
nation: they concern the world of holy chi ldhood mysteries – through
the gaze of a fish-eye lens.

B: Proof of that are her poems publ ished in Czech translation in the
yearbook of the Beroun festival “Stranou” (Aside). In the poem
“above a large and clean body of water” a father talks about
vi l lages flooded when a dam was bui lt and the l ife underwater:
“workers fi l l buckets of air from wel ls carting dirt have moist palms
sticky / hair on their chests ful ly-developed gi l ls grandmas warn
pale chi ldren about the pool of air / which can suck you up // and in
winter God hacks a hole into the sky of ice setting off the stars
cleaning his scales.”13

M: Family themes in the garb of existentia l ism are the excerpts we’ve
taken from the Pol ish poet and editor Paweł Szydeł. In the poem “I
Bel ieve (To Our Father)” we see direct communication, of course to
an absent father. The narrator bel ieves in his presence, that he sti l l
comes, even if they “rarely have time / for a genuine conversation”.

B: The title is meant to confuse: our first thought is that the poem is
playing a Cathol ic tune, of faith and Our Father, but it is not Our
Father, it is to the father, for the author’s father, a tai lor, whose
Singer comes to l ife at night. This is why the father is afraid that
“the new day / won’t fit wel l” : at night he takes measure of the
l iving and works.

M: I f you do something constantly, just where is it written that you
have to stop at the moment of physical death? Our spirit
transcends us, past the borders beyond the visible. I firmly bel ieve
in the clatter of my keyboard even after death, otherwise there
could be universal entropy.

B: That is why today’s machines have bui lt-in day-after-warranty ki l l
circuits. To prevent haunting. Now I understand why the spirit of a
tai lor can communicate exclusively through an ancient Singer.

M: In the poem “Lake Bedgoskie”, Szydeł “whi le searching / for at least
a l ittle bit of terra firma” repeatedly casts the net “into the deluge
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of words / in order to pul l out of these waters the drowned sense” –
but wait – this sense is not “recorded / on any map”, thus it defies
definitive rational treatment – and is always his unique discovery.

B: However he is also hunting the silence “at the dawn of my thoughts”
– and there is no bigger catch in the human soul . Everything grows
out of si lence, into si lence everything returns. Szydeł of course is
no Taoist monk, hiding behind an inscrutable conundrum. The world
of his poetry is the world of intimately known streets, neighbour-
hood real ity, and characters l ike “Mr Bernard”, the Jewish landlord
of an old apartment bui ld ing.

M: Wouldn’t you l ike to visit for a spel l in his timelessness, have a
brewski , and just chi l l? Or read Pol ish poetry?14

B: A different timelessness is that of the Bulgarian bard Georgi Kon-
stantinov – a mythological timelessness. This is not time stopped
in the yard under the shade of a walnut tree, but the course of al l
times, al l -time, the crossroads of al l beings, even water nymphs,
those “from the drops of created women”: “We both emerged / from
the very same lake, / but in different / times.”15

M: Too bad, I would have l iked to dance with that nymphet. Not the po-
et, not him, that one “speechless, retreated up the hi l l” !

B: The poet simply does not spoi l the magic. For that matter, where is
it written that the narrator who comes out of the lake is a person?
Dusky mythical waters may give birth to ineffable creatures, not
just comely nymphs.

M: I t’s nice when you can name your dread. What then does your nam-
ing create, when it becomes in a poem a kind of “Cave Painting”
where the artist creates his or her own universe… and outside his
den material ises a sabre-toothed tiger?

B: Art does not denote real ity, art recreates real ity….
M: That moment from the poem “The Tree and the Bird” could be placed

at the beginning of this col lection as a motto: “What a magic mo-
ment, / when / the bird gains roots, / and the tree – wings.”

B: In the multiverse of relationships everything is reciprocal . Reading
becomes an extension of the text – and the text, through me, l ives
and gains a soul . The text is printed on paper, which used to be a
tree, which used to be a bird. Only gravitation, a kind of “the unceas-
ing sap of the earth,” holds everything together.

M: By the way, Konstantin’s poem “The Lake” could be read on bi l l -
boards and stickers in the autumn of 2012 by the citizens of Brus-
sels, when surfacing from their metro tunnels. This was within the
auspices of the European project Transpoesie and the poem was in
Bulgarian, French, and Flemish. That is what I cal l qual ity transport.



46

B: The ideal transportation medium for me and my wayward existence
would be “l iving in a caravan” l ike in the poem by another Bulgari-
an author, Aksinia Mihaylova .16

M: That would definitely be ideal , my inner nomad agrees and me-toos
“ the j oy / from l i ttl e th i ng s, / wh i ch the l andscape g i ves / and
takes.” Although of course I have some qualms about what that
“ageing prostitute – memory” gives and takes.

B: I t doesn’t matter, every home is “temporary”, here in the unfired
brick made by our thoughts. Who would cl ing to memories, when
they are false? We only weave our dreams from them.

M: I should add that Plav dedicated an entire issue (1/2014)17 to
contemporary Bulgarian l iterature, and if I remember correctly from
our biographies section, Aksinia Mihaylova is not unknown, unsown,
or unread in these parts: in 2006 in Slovakia a col lection of hers
was publ ished cal led Krotenie / Opitomiavane / Domptage: Taming –
a tri l ingual edition, Slovak, Bulgarian, and French.18

B: And with this we find ourselves, in our patapoetic journey, in Slovak-
ia, that “very close abroad”.19 Why this patois? The poet Pero Le
Kvet is, among other things, an occasional pataphysicist, a repre-
sentative of a remarkably progressive pranksterish discipl ine. The
fact that he was born as a twenty-three-year-old after several
months of birth speaks volumes.

M: In this respect we need to cite Prof. Ypsi lon on wayward roots in pa-
tamathematics (and I am pataphrasing): “For investigators anxious
to avoid al l pitfal ls of chance, they can feel the satisfaction from the
creative act, by which undoubtedly they can resolve every
equation, the patamathematician introduces the concept of the
wayward root of the equation. (…) In modern patamathematics, the
wayward root of the equation is considered only that number whose
distance from the real axis of its arbitrary root is not larger than a
certain (predetermined) non-negative integer b, which is cal led the
radius of waywardness. Therefore, if the number x0 is the root of
the given equation, whose radius of waywardness is b, the wayward
root in this equation is every number x from the domain of the
equation, wherein | x - xO | ≤ b is val id.”20

B: One can only add that another of the professor’s statements can be
general ly appl ied to our patapoetic attempt: “The patamathematic
theory of solving equations is based on the circumstance that the
procedure for finding the roots is in many ways simi lar to the work
of the tightrope walker on the l ine over the gorge. In that case, al l i t
takes is one wrong step and the coveted goal vanishes from sight.”
Sl ipping off the rope of interpretation is very easy when the other
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side is disappearing in the haze of a foreign language.
M: And that is where I ’ve been l iving as a voluntary exi le for the past

twenty years. The poetry of everyday l ife!
B: Lost and found. In contrast, the texts of Pero Le Kvet take place in

si lence, l ike pyramids in the sand, they are ful l of petrified elders
and storytel lers who go out at night but “don’t find the courage to
walk on the backs of waves” and in the morning are found “l icking
rocks”21 – with their identities shattered into the drops of sea spray.

M: Losing identity, wi l l , and direction, losing one’s mind;22 “the real
surreal ist” in the conversation with him whi le spewing banal ly
surreal images is unaware that ants are swarming from the hand of
his counterpart. The poet, even in si lence, is not idle.

B: I dare say that Pero Le Kvet should redefine himself as a pata-
metaphysicist.

M: Opposite we have the poems of a young Slovak poet, Ján Krajč,
previously unpubl ished23 –

B: Congratulations on a nice international début! Our Slovak col labo-
rator and his discoverer, Dorota Bachratá, deserves at least a vuvu-
zela with a rose in the throat….

M: – previously unpubl ished, including the poem “vuvuzela”, which is
that nasty sounding trumpet of South African footbal l fans. Regret,
as “not emerging,” but “given” emotion, trumpets “from the chest
l ike an elephant”; the person’s sol itude does not stop even in a
crowd of fiercely un/communicating individuals, and in anticipation
of future powerlessness it is as if he wished to “sweep away the
unavoidable / future? / simply not mention the / undone steps”.

B: The poetic language of Ján Krajč grows out of our modern social media
and the communication traumas connected with them: “all is one of the
irreducible opuses. It looks like Lego / and wooden blocks from Sweden,
which makes the medium natural”. The poetic subject cannot feel
comfortable with respect to that “mass of coldness in creative games”,
and so it is no wonder that he chooses “to pulltheblindof sentences” – in
the original soliloquy he attempts to preserve his sanity and individuali -
ty, evaporating in the prefabricated statuses of social networks. The vir-
tualisation of our being is relentless: “Towards the end of the discussion
we arrive in tune of / the housewarming of the holographic apartment” –
the digital nomads are building virtual castles in the air of human bonds.

M: And if someone blocks you? There is sti l l hope: “Life shal l -
notherwebsfurther breathe.”

B: Of cou rse , wi th the h i tch tha t “we wi l l know how to su rvi ve /
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at least on friendl ists.”
M: I real ly l ike it when the Czech Republ ic and Slovakia keep up active

knowledge of their languages, even after the break-up of the fed-
eration in 1993, which is why the Slovak poems are here in the ori-
ginal .

B: But here in the forewood I am quoting them in translation, so there
is no mistake. “Vuvuzela”’s opening fanfare “chabo gániš” is some-
thing a Czech speaker would puzzle over.

M: Speaking of language, I felt l ike the ground was moving beneath
my feet during the translation of one young author in this volume,
the Belarusian poet and translator Ihar Kulikou . I f I can para-
phrase his first verse “You cannot leave from here with honour, you
can only leave your senses.”24 I t was a tough translation, the origi-
nal is much more regular in its verse: he is using a classical form
with very modern enjambment.

B: In the second stanza there is a hidden gibe at the most famous
essay on Belarus, The Land under White Wings (Ziaml ia pad bielymi
krylami) by Vladimir Karatkievich, the Belarusian novel ist and
journal ist who in this encyclopaedic work attempted to “arouse his
compatriots’ consciousness of their historic connections and sol idar-
ity with their ancestors”.25

M: The wings are angel ic. And the coffin is the land. And Ihar’s poem
has the same goal .

B: With bitter hyperbole: the “former Hyperborea, breastfed on the
blood of Titans” – we sense under this Greek toga a reference to
the Soviet, titanic times, even though it could just as wel l refer to
heroic “byl iny” – legends. For that matter, social ist real ism was ful l
of heroic figures, and they were real .

M: They came out of the northern l ights of bright tomorrows. Of course
now Hyperborea is demystified and hypertrophied, and not just in
the geographical sense.

B: Against the ironic pathos of high culture references there is the pris-
on argot idiom in the original of “shitting on the raspberries” (here,
the less colourful “piss it away”), which means to blow an opportu-
nity.

M: In the hidden meanings, paradoxes, and puns, there is also a criti -
cal l inguistic engagement: “the treacherous accent of keeping
dumb”.

B: Kul ikou is del imiting the cultural passivity and resignation to nation-
al identity – “born not-here” is a subtle al lusion to the concept of
tuteyshya, “born-here, local”, which is how the Belarusian (Rutheni-



49

an) speaking inhabitants of the Grand Duchy of Lithuania from the
18th century during that era’s Polonisation and subsequent Russifi -
cation referred to themselves when Belarusian was outlawed. As
the Belarusian prose writer and poet Max Shchur (sometimes Bohe-
mianised in Engl ish texts as “Ščur”) stated, by this apol itical con-
cept, which does not declare an affi l iation to any state, al lows them
to consider themselves to be affi l iated with their birth land.26 In the
twentieth century (after Kupal ’s tragicomedy Tuteyshya – The Lo-
cals, 1922), this conception acquired a derogatory connotation be-
cause of its apol itical nature, and became a symbol of
provincial ism. From today’s perspective it could just as wel l express
the multicultural composition of Belarus, and a criticism of too lo-
cal ly l imited thinking or lower national consciousness under the
pressure of Russian as the prevai l ing language.

M: The fact of the matter is that in today’s Belarus, Belarusian is the
language of a cultural minority, it is not the language of power pol i -
tics, but of poetry and the imagination. As Max Shchur has said (his
poems were publ ished in Protimluv 2/2012): “The image of a Bela-
rusian-speaking scumbag or ignoramus for me is as fantastic as it is
repulsive.”

B: For those interested in Belarusian culture, we can recommend read-
ing the magazine Plav 4/2007, dedicated to l iterary goings-on in
that country.27 I t ought to be stated that the Czech translation of
Kul ikou’s poem was first publ ished in 2011 in the pages of the mag-
azine RozRazil, in a number devoted especial ly and surprisingly
to… Belarus.28 There is also a Czech documentary outl ining poetry
in Belarus, cal led Pupek nebe (Heaven’s Navel) .29

M: And aficionados of l ive poetry should type “Ihar Kul ikow” into
YouTube: a poet with a black band across his eyes, a criminal and
victim al l in one, a poet made invisible by a symbol of anonymity –
which is ironic, because you just typed his name into the search
field – and yet, with respect to the context, it is not a pose.30

B: We mentioned Shchur, who emigrated to the Czech Republ ic (he
has publ ished books in Czech: Modus Bibendi, 2012, poetry; and
Kulturtréger, 2013, prose; in addition he is preparing a Czech edi-
tion of the poetry of Maksim Bahdanovich, the highly regarded
Belarusian poet and translator from the early 20th century) – and
the lands of the Czech Crown have also been a destination for
gastarbeiters and exiles from Ukraine. Czech readers should be hon-
oured that her work stays in the Czech Republ ic in the mid-1990s
were the i nspi ra ti on for the poem “ [We crossed the border] ” 3 1

by Halyna Petrosanyak, the Ukrainian poet, prose writer, and lyr-
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icist, whose work is becoming more and more famil iar to Czech read-
ers.32 Her poetry has been publ ished in the Liberec Kalmanach ,33

whi le the magazine Plav34 has publ ished her moving auto-
biographical essay explaining more than just her fate in the Czech
Republ ic, this “emergency entrance”.

M: Halyna Petrosanyak is from Gal icia, from the forests of Carpathian
slopes on the Roman ian border where on ly bears and vampi res
dare take the night air, according to writer and rocker Yuri i
Andrukhovych, her compatriot from nearby Ivano-Frankivsk.

B: In connection to that town, the former Stanyslaviv, critics talk about
the “Stanislav Phenomenon”: the Ukraine border area has given
birth to many successful artists, musicians and postmodern writers
– in addition to Andrukhovych, we should mention Yuri Izdryk, Volo-
dymyr Yeshki l iev and Taras Prokhasko (whose novel The UnSimple
was publ ished in Czech in 2013).

M: As the American translator from Ukrainian, Michael M. Naydan, has
written, Petrosanyak in her poetry brings together the majesty of
the Carpathians, a nostalgia for the old cities of the Habsburg mon-
archy, and also the “world of ancient myth, that serves to al low her
to disti l her particular emotional state in her own time and space.
And l ike Petrosanyak, many of the figures of myth on which she
meditates, l ike Theseus and Odysseus, are travel lers on a quest.”35

B: Actual ly the poem “[We crossed the border]” is narrated from the
view of Odysseus’s crewmates, who have ingested a lotus
equivalent (“ in a foreign field we picked flowers”) and wi l l ingly have
amnesia: “fitting / seemed the haze of forgetting.” Life among the
Lotofagi is “as pleasurable as it could be”, however in the pragma-
tic honesty of this confession, Homeric amnesia loses its mythic para-
meters and becomes a psychosomatic crutch of outlaws, who get
nervous when they hear mention of that old man from Ithaca.

M: Naydan quotes her statement that “journeys are the best way to
get used to uncertainty”. And perhaps in her poem “[To stay in the
Dominican School in Vienna forever]”36 she captures the (non)ac-
cl imatisation to the certainty of the affluent world – here the amne-
sia is overcome in the instant when something awakens in a person
(“And al l of a sudden / In about twenty years, when nobody sees /
The foreigner in you anymore, to awake at dawn”), and that some-
thing is the mother tongue and the idea to return home.

B: There was a recent issue of the Czech l iterary magazine Plav
(4/2014) devoted to Ukrainian poetry37 and Serhiy Zhadan’s poetry
col lection History of Culture was publ ished in Czech in 2013 as wel l
as his novel Big Mac in 2011. Plav 1/200138 was dedicated to Ukrain-
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ian prose, and there was a sizeable anthology of Ukrainian short
stories publ ished recently in Czech.39 And we should also mention
that Andrukhovych’s novel Recreations was publ ished in Czech in
Olomouc in 2006.

M: And Oksana Zabuzhko’s novels Sister, Sister, Field Work in Ukraini-
an Sex, and Museum of Abandoned Secrets have al l been publ ished
here in the last decade. Can’t wait to find out what the title of her
next book wi l l be….

B: And the Ukrainian translator of Bohumil Hrabal , Yuri Vynnychuk,
another Stanislavivian, has had two volumes of short stories pub-
l ished in Czech, and three of his stories were included an anthology
of contemporary Ukrainian stories publ ished here. Ukrainians have
quite a presence in this country: there is also a bi-monthly mag-
azine in Ukrainian, Пороги (Thresholds – which is also the plural of
the l iteral meaning of Prague in Czech, “Prahy”), publ ished since
1992 by the Ukrainian Initiative in the Czech Republ ic.

M: We’ve touched on the theme of emigration, which Halyna Petro-
sanyak has elaborated as awakening into an insistent thought of
the homeland. Czesław Miłosz (1911–2004), the Pol ish poet and re-
cipient of the Nobel Prize for Literature in 1980, has a lot to say in
this connection: “No matter how strong the attachment to one’s
native land, one cannot l ive away from it very long and sti l l resist
what is seen every day – cannot go on complaining of the
strangeness of the new language, mores, and institutions, straining
sight and sound toward one’s lost country. We are nourished by our
senses and whether we are aware of it or not, we work constantly
at ordering our chaotic perceptions and composing them into har-
monious units. Total uprootedness is contrary to our nature, and the
human plant once plucked from the ground tries to send its roots
into the ground onto which it is thrown. This is so because we are
physical beings; the place we occupy, bounded by the surface of
our skin, must be located in space, not in a ‘nowhere’.”40

B: I cannot however rid myself of the thought that at the same time
the poetic world of Arseny Rovinsky, the Russian poet l iving in
Copenhagen, is to a certain extent anchored in some “nowhere”.
This is something that his publ isher, the poet Dmitry Kuzmin, has
also noticed. He writes “Rovinsky’s work offers no clues as to the
poet’s surroundings. Not only is Denmark never mentioned, it is not
once hinted at: no Danish landmarks or features of local l i fe have
made their way into his poems. As a result, the country becomes a
kind of ideal foreign land – a material nothingness. Focussing in-
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stead on problems of geopol itics, primari ly on the fate of Russia,
Rovinsky introduces his lyrical subject into a framework of historical
drama or catastrophe: in his poems, even everyday l ife in Russia
verges on the catastrophic.”41

M: Emigration is expressed only as mediated and referred to only
unwittingly, on the periphery, l ike in the poem “[No one l iked Se-
myon]” about the vi l lage drunk: “no one arrived – yet it seems l ike
everyone is here / and from what you hear / it’s l ike he was in Amer-
ica / among friends”.42

B: His characters migrate from day-to-day, however into their rich in-
terior worlds – in the poem “[Dasha discovers secret towns ever-
ywhere]”, Dasha “gets out of the train in say Pavlodar / there’s one
more Pavlodar inside and she’s the only one / who can sense it”.

M: In the poem “[she could do more]”, Lyusa “dreams nothing but
dreams about birds only birds / birds are the only ones who excel
everywhere” in this boring, earthbound, and battering world.

B: In “[go take al l your strength and go]” we find ourselves in that
pecul iar nothingness of exi le – the text could be situated on a Rus-
sian as wel l as a foreign beach. The French and the Ital ians have
flown out, only “Samoryan and Budur are staying / brave and de-
fenceless” – staying and waiting. I suppose unti l their things are
dry. Or unti l hel l freezes over.

M: That is not nothingness, but a Nabokovian setting of horror: “at first
glance, it’s an ordinary butterfly / an ordinary insect / one minute
suffices only a minute from now / you are not the person / you
were”.

B: And then we have texts which are quite specifical ly local ised, such
as those by the Russian poet Lida Yusupova , who l ives in Bel ize,
Canada, and Russia. Her poem “the scar we know about from the
start”43 takes place in the New York subway, in a poem by Margaret
Atwood,44 and in St. Petersburg.

M: These are local ised emotional ly, too – in empathy, in compassion,
and in active caring for the other. In the memories of specific con-
versations with specific people.

B: And only thanks to active compassion, despite uncertain fate and
our powerlessness: “that’s why he’s here that’s why he l ives” this
black man with a scar – just l ike the poem itself. Perhaps it would
not be inappropriate to quote from private correspondence with the
author to reveal a nice synchronicity. In her emai l address she uses
the name “mirrortree”, which is her nostalgic look back at a tal l ,
hundred-year-old poplar tree on the corner of Romenskaya and
Ligovsky streets in St. Petersburg, where she used to l ive – she
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used to del ight in how the poplar reflected the setting sun, turning
it crimson. And it was on that same corner where she “asked / Dima
about the scar”, as stated in the poem “the scar we know about
from the start”. And now to the point: on the cover of this antho-
logy there is a hundred-year-old poplar, this one from Prague-Dejvi-
ce. And to Prague in May of 1945 came Lida’s aunt Roza, a nurse
attached to the Red Army.

M: And this is how the roots of St. Petersburg and Prague poplars
entwine long-distance – in this respect we could mention another
poplar, “topol” in Czech: the poet, singer, and pianist Fi l ip Topol
(1965–2013). The poplar is mentioned in Homer’s Odysseus as one
of the “trees of resurrection”, according to some translations, along
with the alder and cypress.

B: In Mesopotamia, it is said that poplars were cosmological trees,
connecting universes. And as Lida Yusopova, dwel l ing on the island
of San Pedro in Bel ize, mentions, in Mesoamerica, the Ceiba tree
had the same function. According to Mayan legend, its trunk is the
centre of the world, and its roots stretch down to the Underworld –
Xibalba, the Empire of the Dead – and its crown reaches into the
heavens.

M: I suppose Mayan Hel l was just a l ittle more refined than Dante’s,
however, their descriptions of underground horrors are equal ly
impressive.

B: I t just occurred to me whether underground is not an expression of
the powerful dichotomy when the total itarian state, in the analogy
of the church or superego, displaces unwanted culture to the se-
mantic periphery, to the ends of Hel l .

M: You ought to go sometime to one of the underground shows we put
on at the Ponorka pub in Olomouc – that’s Hel l for sure.

B: That’s why I don’t go there anymore. And we can’t go into
contemporary Russian, officia l , underground, and samizdat poetry,
because there is not enough space here, but since we’ve already
mentioned Rovinsky and Yusupova, at least we have to mention the
Moscow poet, translator and publ i sher Dmitry Kuzmin (b. 1968) ,
who in 1988 put together a ci rcle of poets ca l led Vavi lon (Rus-
sian for Babylon; on h is pages www.vivi lon . ru there are texts by
nearly 200 poets) and in 1993 he founded the independent pub-
l i sh ing house ARGO-RISK, from which he a lso publ i shed sign i fi -
cant poetry and poetry yearbooks by gay authors. And he is the
founder of the magazine Vozduch (Ai r) and the l i terary porta l
www. l i tkarta . ru . Today authors with a ra inbow scar on thei r
throats prefer to stay underground.45



54

M: Yusupova’s poem refers to Margaret Atwood’s poem “on a hunter /
at the end of his road / who talk about the run of his innocent soul
as / reindeer’s hooves / at the end he leans his head back / reveal-
ing the scar we know about from the start”, which has a certain par-
al lel to the poem “Grouse” by the Serbian poet Duško Nova-
ković.46

B: In the mascul ine context of “boasting / of a butcher of one hulking
bear from Tito’s era” who del ineates even the diametrical ly op-
posed chapters of Yugoslav history, meets up with “a reckless
panicking creature”: as opposed to the narrator of this hunting sto-
ry, we find an “outsider to his breed”, old, disease-ravaged, and
“ostracised, that is to say, unfit for nature’s plans”.

M: In short, an individual to be written off, whose l iquidation is ines-
capably given by the laws of nature and of the hunter – only that
once there is eye contact between the hunter and the grouse, or
rather the poet and the grouse – there fol lows a necessary conci l -
iation: “then he bowed to me just sl ightly, in a somewhat brotherly
fashion”.

B: Also his poem “We Sent Parcels, Perhaps to Ease Our Conscience”
is a text with a human tone, if not a humanitarian dimension. There
are more than a few poems in this col lection which touch upon the
Yugoslav Wars in the 1990s. The poem must have a direct connec-
tion with the NATO bombing of strategic and civi l ian targets in Ser-
bia at the end of the 1990s, nevertheless its title should warn us
not to read it too simply in terms of pol itics.

M: Duško Novaković fits perfectly into our anthology in terms of his l i fe
story, too – his father was an RAF pi lot and radio operator and after
the war ended up as a pol itical prisoner in a camp in Romania. His
son saw him for the first time when he was six years-old – more par-
al lels to Odysseus, this time with his son, Telemachus.

B: While his father is of Greek-Macedonian origin, his mother Kseni ja
Cicvarić is from a prominent Montenegrin fami ly, a wel l -known
singer of Serbian, Montenegrin, and Musl im songs who was per-
secuted during her husband’s imprisonment (the faithful Penelope).

M: As we know from his Czech translator, Matěj Matela, Novaković’s
poetic work “represents one of the strongest directions in
contemporary Serbian poetry: verism, in which sarcasm and irony
meet, with a certain degree of the grotesque and whose main goal
is to depict the utmost verisimi l i tude, in al l i ts shapes. The poet’s
work, beside these themes, is aimed at the perception of chaos as
a phenomenon, namely a historic phenomenon, which according to
the poet’s words, is expressive of every period and the poems in
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this period should reflect that. Novaković’s poetry is penetrated
throughout by existential anxiety, often coming from the recent Yu-
goslav past, and a critical view of the individual and the col lective,
for in his work the reader senses a strong social feel ing and a hu-
manism infused with empathy – the author brings al l this to the
reader in the quite simple language of an ordinary person, such
that (of course expressed figuratively) the reader ought to under-
stand “even the clouds, the grass, and the wind” as he writes in
one of his poems.”47

B: Pedrag Petrović has also written on the increased sensitivity in Ser-
bian poetry at the beginning of the mil lennium in the magazine
Protimluv 2/2011.48 The second Serbian representative in our vol-
ume is the Belgrade poet, prose writer, translator, and editor Milan
Dobričić; an edition of his selected poems is avai lable in a good
Engl ish translation on-l ine.49 I am not sure they are losers in the
translation of the surreal istic title poem (“Blessed Losers”): we find
an overburdened boat there, perhaps they are castaways.

M: His poetry as a whole is darker than the few isolated poems here
would suggest. His verism is almost that of the last man standing,
looking back at how the human race was lost.

B: The introspective “Dark Side of the Moon” with its opening l ines
“Someone’s in my head / but that’s not me” – is witness to that. In
one of his essays, Dobričić writes about the need for humanising
poetry, not in the sense of satisfying humanitarian needs, but in the
sense of authentic interpersonal communication.50 Poetry for him is
a battle with something internal – and perhaps even with the dark
side of the Moon.

M: Even though Dobričić is a poet of a landlocked country, in the poem
“Sai l ing” he outdistances the far horizons and with his ironic par-
aphrasing he bridges the space of bibl ical and Greek myths as wel l
as German enl ightenment and French existential phi losophy: “and
you sai l on with a firm being inside yourself / and a starry sky
above”.

B: Final ly we’ve arrived at the goal we hai l , the golden piece.
M: You mean holy grai l and golden fleece, don’t you, Mr Argonaut?
B: Yes, golden. There sti l l a place to go: “you catch a huge fish; a white

whale, which swal lows you up / others eat it, what is left for you are
bones and fame / and to set sai l again.”

M: What is left is just myth – and disi l lusion. And to get tai l again.
B: I think you meant to say “to set sai l again”, but in a way it is the

same thing. The sea as a space of mythological timelessness, the
sea as a means of poetic existence, maritime culture as a source of
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timeless inspiration – such are the Mediterranean poetics of the
Mediterranean poet Boris Jovanović Kastel .

M: The poem “Seagul ls” mentions centuries of searching for a shadow
– he who aspires for longevity should enter the world of poetry.51

B: In the poem he talks about the “parchments of the inventor Ctesi-
bius on water clocks” – and then enter “fishermen, priests, and
Odysseus’s bastards / in blue T-shirts with a bal l in their hands” –
this is the world of Mediterranean ports – ancient history shakes
wings with the modern presence.

M: And the seagul ls rub their hands in glee. Kastel is mining the rich
history of Montenegro, for its capital city of Podgorica (formerly Ti-
tograd) is bui lt upon the ancient city of Doclea (Dukl ja); the Roman
Emperor Diocletian was from the area. There are traces of many
civi l isations here: ancient Greece, Rome, Byzantium, the Venetian
Republ ic, and the Ottoman Empire. Today’s Montenegro is sti l l quite
multicultural .

B: Kastel demonstrates his timelessness inconspicuously, and for us
here invisibly on the l inguistic level , when in his verses he does not
use the modern Montenegrin symbols of ś and ź, but writes using
the more universal forms of sj and zj. Perhaps because his
Montenegrin identity is anchored deep in the Mediterranean cultur-
al legacy, his language keeps its historic patina; perhaps it is an ex-
pression of defiance against the passing of language laws – after
al l , a poet of the imperial court insures the correctness of his words
with his own throat.

M: Vladimir Sekul ić notes that Kastel ’s “source of inspiration is the Me-
diterranean, which can give a lot in every way, especial ly in spiri -
tual sense. (…) [T]he Mediterranean, [ is] the area where he exists
and travels through time and space, usual ly alone, avoiding any
flock.”52

B: The special lonel iness and typical Kastel ian dislocation and relo-
cation in time echoes through the poem “The Morning When the
Horizon Changed His Personal ity” – the historicising images of a
barque, Venetian glass, a laurel wreath (unexpectedly fal l ing from
his head) and Roman coins are backdrops for a scene of inner
transformation: “ in the image on the surface he sighted the soul /
of a middle-aged poet, a conspirator / at Caesar Octavianus’s
court.” The lyrical subject is inexorably thrown into history.

M: In the world there are no mirrors – it is only possible to gaze at the
surface, however that “inexorably” reveals the interior, which is not
tied to the passage of time. We don’t age in grey hair and wrinkles
on the future axis, we age spiritual ly when we are stuck in the past;
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and yet we can dip past the surface reflection into pre-history:
myth, the history which has not been a part of our own physical be-
ing, can be a fountain of refreshing youth to draw upon. These are
the mythological depths of Kastel ’s Mediterranean.

B: Those who would l ike to dip into more of Kastel ’s poetry, these l ittle
poetic time machines, wi l l appreciate the translations of his work
into other Slavic languages and into Engl ish on his website.53 The
two poems here wi l l be publ ished in 2015 in a col lection entitled
Beskopnik, or “The Man Who Has Never Seen the Mainland” – a
one-word concept hard for landlocked Czechs to get their heads
around. (Here I would l ike to also mention the l iterary signpost Po-
tápěč [Diver], the “breathing apparatus for world l i terature” by the
Czech poet and editor Pavel Kotrle.54 On his pages you can find
digital l inks not only to Montenegrin l i terature, but also to some
180 national l i teratures. )

M: The themes of lonel iness, madness, and classical motifs however
are not the exclusive domain of the hot subtropical sun. The Pol ish
poet and editor Krzysztof Kuczkowski in his poem “(Orpheus’s
head)” playful ly combines the incompatible: “Marcin was the son of
Oeagrus and Cal l iope. When he was twelve years old, he began to
sing and sniff glue. At first he had it al l under control…”55

B: The tragedy is inevitable, “the district maenads” tear him to pieces,
just l ike his brother Orpheus (ofruoeis, “on the river bank”), and
throw him into the river. “The usual fate of a corpse. How he sang
then! He was in a head, floating to the sea, and he was the river
that carried the head away as wel l . ” However that was too big a
mouthful even for the god of art, Apol lo, and so the offended Mar-
cin placed his faith into the void.

M: Cal l iope was the muse of epic poetry, and if Kuczkowski wants to
suggest the decl ine of this genre, he elegantly denies the fact that
the muse kissed the author himself.

B: For while the Argonaut Orpheus is famous for his plaintive and mag-
ical ly soothing song,56 the poet Kuczkowski through his verse,
through his modern paraphrasing of myth, is able to make a person
real ly damn tense.

M: In fact, “(Orpheus’s head)” has a l ine which echoes another poem
of his, the title poem “We Let Ourselves Be Led l ike Chi ldren, by the
Void” – which in Pol ish (and in Czech) has an elegant ambiguity,
less so in Engl ish.

B: Kuczkowski works with uncertainty, his subjects “run from an I-don’t-
know to an even-bigger-I-don’t-know” (“False angel”), the false angel
of l ight of the title returns maybe “to the tube? To the Netherlands?”
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M: “(Eve fought the devi l in her dream)” is an excursion to psychotic
states, and whi le the devi l is clearly identified, it is not clear wheth-
er he appeared suddenly, or has been here for ages, in the “infernal
abyss” in the middle of a crowd of people. Eve fights back in the
dream but the devi l is beyond her powers and there is nothing left
for her but to run “from I-don’t-know to real ity”. And the devi l is sti l l
waiting in the depths of the dream.

B: You simply cannot deny the dark side of the Moon. This brings me
to another wayward theme: Kuczkowski , coincidental ly, was born in
Gniezno, which according to Pol ish legends, was where their mythic
forefather Lech settled, whereas his brother Čech, forefather of the
Czechs, went to the south. In Czech mythology they parted ways at
Říp Mountain in the Czech lands. There are several versions (for
example Dalimil’s Chronicle mentions lech Čech, “ lech” being his
title) but most of them put forth the consensus that the brothers
had left the “land of the Croats” on account of having committed
murder. Why is it that Czechs are not taught this version in schools?
Do Czechs somehow need a myth of a Slavic dovish character,
which they l ike to usurp so that they could escape from “we-don’t-
know” to an “even bigger we-don’t-know”?

M: The theme of Sudetenland and the post-war expulsion of the Ger-
mans57 si lently sounds through the works of Josef Mlejnek, the
Czech poet and journal ist. H is father was a Czech from Volhynia –
historical ly, the multi -ethnic border area between Poland, Belarus,
and Ukraine; now an officia l part of Ukraine – and one of the heroes
of the Battle of the Dukla Pass, who came to Czechoslovakia as a
soldier serving under Gen. Svoboda. In 1945 he bought a house in
the Žatec district, later the fami ly moved to the Karlovy Vary area,
and then to the Bohemian-Moravian Highlands.

B: His poem “The Way to Angel ’s Hi l l”58 is set in the Karlovy Vary part
of Sudetenland, where a mil i tary zone (Vojenský újezd Hradiště)
was created after the war, occupying an area in the Doupov moun-
tains in which over one hundred vi l lages had been evacua ted and
destroyed . Today the m i l i ta ry zone i s pa rti a l l y accessible to the
publ ic, which al lowed the poet to return to the place of his chi ld-
hood and youth. The prisoners which in his memories “stayed out-
side, never entered” had to have been political pri soners, because
the amnesties of 1960 and 1962 pardoned , en masse, prisoners
of “crimes against the state”, which meant the release of most of
the pol itical prisoners.

M: That one fruit from the apple tree of chi ldhood, “supplying the sun
in the semidarkness” is as unreachable as the past itself. I t is the
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fruit of repentance, forgiveness, and reconci l iation – the key here is
the mention of “Záhoř’s bed”, a story in which there is a bandit and
a bed, but is a different story than the example of Procrustes’ bed.
In Greek myth the robber Procrustes invited travel lers to his bed,
and whosoever was too big for the bed, he cut off their feet, and
whosoever was too smal l to reach the headboard, he stretched
them. He carried on l ike this unti l he met Theseus, who stretched
him to his own bed and then cut off Procrustes’ head.

B: “Záhoř’s Bed” is a famous bal lad from Kytice by the Czech poet and
folksong and story col lector, Karel Jaromír Erben (1811–1870), who
foraged for traces of old rel ig ious myths and oral folk tales and
sayings. A pi lgrim is on a trip to Hel l (a smal l paral lel to Orpheus’s
expedition to the Underworld) because his father, before the boy’s
birth, signed his soul over to the devi l for “earthly goods”. A wi ld
man of the forest descends upon him, but he lets him l ive after
asking the pi lgrim that after going to hel l , he wi l l return to tel l him
al l about it. One year goes by, and the pi lgrim returns with the sto-
ry that Satan, the Lord of Hel l , tormented the devi l to give the
contract back, having to threaten him with throwing him into Zá-
hoř’s bed, already awaiting Záhoř. The wi ld man cringes and
confesses that he is Záhoř, and a multiple murderer, and begs the
pi lgrim for help. The pi lgrim urges him to repent, and sticks Záhoř’s
staff, an apple tree trunk, into a rock. Ninety years pass. A bishop
arrives in the region, accompanied by a youth, who discovers an
apple tree on the rock with golden apples, which he is prevented
from picking by an old stump with roots l ike arms – the murderer
Záhoř, transformed. The bishop, who is the pi lgrim, and Záhoř, the
wayward and reformed stump, give themselves up to God: the
stump turns to ash, the bishop fal ls dead to the ground, and two
doves rise to heaven.

M: Roman Jacobson discusses “Záhoř’s Bed” (and how Erben amended
it) in his book Language in Literature.59 I a lso know an Irish vari-
ation of the tale.60 Mlejnek’s pi lgrim is returning to a place marked
by suffering and injury, and the fruit of forgiveness from the apple
tree – the only thing he remembers – is not granted to him. The
landscape is unrecognisable, the house and orchard have dis-
appeared, the apple tree is crippled.

B: Sti l l missing atonement in Czech meadows and groves. In modern
words – the conscious reflection on a traumatic past and the ac-
ceptance of its dark sides. Only then can transformation ensue (Zá-
hoř’s ashes and the dove rising heavenward).

M: Give it time, let’s say those ninety years. The Sudeten neighbour
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trauma is invisibly depicted in the poem “Walther”: because of the
name, he must be a German gamekeeper.

B: In addition to memory, another typical theme for Mlejnek is un/con-
sciousness. In the poem “Liturgy”, impressions of Orthodox masses
with his grandparents leave fear in the chi ld’s soul and
unanswerable metaphysical questions. Change in perspective is the
main creative angle in the verse of his col lection Zcestymluv: “The
cursed knows nothing / of his curse, he takes himself / for a cur.”
(“The Cursed”)61

M: Verse keeps us al ive and conscious, they are the claws “by which
you catch hold at last / and not fal l into the eternal / drowning of
not sai l ing (“[No, the words don’t serve as foi ls for music]”. And the
passi ng of time i s one of the centra l themes of M lej nek’ s good
friend, the Pol ish poet Franciszek Nastulczyk, original ly from a
Si lesian region at the Czech and Pol ish border. Stick this in your ear:
“moaning about the times I was forty / and thought I was old”.62

B: Sorry, can’t hear you, I have something in my ear. And something is
not right here. The poet speaks of lethargy, of the “gray sand / of
empty days”, of forgetting, and whi le intensively perceiving, he is
material izing detai ls from his inner landscape, not shying away
from anything, not even “the heavens so high / that I want to jump,
chin up / I ’m only kept on the ground by the theory / of gravity.”

M: Franek is not a man of gravity, he is trying to fool us, again. Don’t
forget that on his island, “there are no laws (…) / no right angles no
paral lels” (“ island”). Though it cannot be denied that the “the
slayer of man is the inevitable passage of time”.63

B: The previously unpubl ished poem “returning from Olomouc” is a
poetic dispatch from the l iterary workshop “Wayward Roots” where
we, under the expert leadership of poets and translators – the
Kuhars, Josef Mlejnek, Petr Borkovec, Jakub Grombíř, and Franciszek
Nastulczyk himself – dedicated ourselves to translating works by
poets on the theme, especial ly those poets represented in this vol-
ume.

M: We need to mention that the majority of the translations were con-
ducted within the auspices of our Literary Translation Atel ier, in co-
operation with teachers, Ph.D. candidates, and students from the
Engl ish Department and the Russian section of the Slavic Studies
Department of Palacký University, Olomouc, Pol ish Studies at Os-
trava University, and South Slavic and Balkan Studies at Masaryk
University in Brno. By the way, Franek Nastulczyk has summed it up
for us: “we try to name the nothingness, clumsi ly / interpreting that
There in various languages into / our Here”.
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B: When he speaks of hearing “Khodasevich’s steps on the Smolensk
Square / the thin shriek of butterfl ies pierced / by Nabokov’s ento-
mological pin”, Czech Russophi les should have a strong hunch that
in the given context he is referring to the poet, and translator of
Russian exi le poetry,64 Petr Borkovec .

M: From his poetry col lection Milostné básně (Love Poems),65 we pre-
sent a somewhat irregular selection of a much more extensive po-
eti c sequence, “Fowl i ng” , the bi rd ing term for going after sma l l
game birds. In terms of large game, we should mention here that
Justin Quinn, the Irish poet in Prague, is Borkovec’s house transla-
tor; Petr Borkovec was generous to give his poems here to the stu-
dents of our Literary Translation Atel ier.

B: We should also cite from one of the texts, or perhaps images, not
included from “Fowl ing” in this volume, for explanation’s sake – it’s
“[searching for a l ittle certainty about your ‘now’]”: “This image is
your place, your home, your garden, Antonie Fl iegerová, born in
1921, died in 2001. I know it and you know it. This is what is most
important: we are looking at the image of your space together…”

M: This poetic cycle is a smal l , Orphean voyage to a world, one which
however is physical ly l imited, particularly to the garden of the house
in which his grandmother died. The basic difference of course is
that it is a record of the process of coming to grips with the loss of
a soul close to you, with the authenticity of the relationship after
death (“After you died, I kept the fire – but I could tel l i t warmed dif-
ferently”), l i fe after l i fe.

B: This sensitive dimension is “a terra ful l of conquest, I ’m afraid of it,
I ’m suspicious of it” . A person who is disquiet after a death is al ive:
“Now I rol l the stones away – and I don’t level them.” Acceptance
and exacerbation of wounds in one.

M: But the loss of posthumous reunion/non-reunion is transcended by
the consciousness of being in the moment when everything
“changes into something else”. I t can be said that in “Fowl ing”
even the poetics of the introspective entomologist Borkovec are
transforming, and the fascination with poetic artifice yields to the
“epic conciseness. That, as wel l as the unpretentious diction, is as if
it were a response, an echoing of the classical texts of the great
Greek dramatic poets,” as our good old reviewer, Josef Mlejnek,
said about Borkovec’s previous col lection.66

B: A simi lar introversion compounded with an abi l i ty for detai led ob-
servation and empathy – however here rather into the network of
relationships in the external real ity rather than into the private
network of inner emotions of one relationship – can be seen in the
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Croatian writer Dorta Jagić.67 The l itany cal led “First Person Plural”
osci l lates between the plural ity of the hordes of lonely and power-
less old women and the singularity of a lonely girl “with her face
always buried in / a book inscribes into the bones of paper”.

M: Lonel iness is inexorable: “they l ie in their bathtubs, overaged beau-
ties choked with the green / umbi l ical cord of their unborn girls. //
Nothing to anyone, just the singular.” The “singular” here is our lone-
l iness shared with al l the others.

B: In our self-centeredness, it seems unbel ievable, but in the world it
is only “I” that is dying, nobody else.

M: The poem by Dorta Jagić hosts some big and tragic female person-
al ities: the depressed actress Greta Garbo; poet Sylvia Plath – a sui-
cide; dancer Isadora Duncan – a bizarre death….

B: The female subject of the poem “night trains” has a “brown suit-
case (…) ready in the closet”, but on the table are the dominant
“non-travel l ing si lhouettes of books and notebooks” and the main
narrative impulse is the sol itary incantation “whenever I don’t go
anywhere”. A trip hobbled.

M: And whi le “the rai lway cars take off tonight again into the time- /
spaces without me”, the only certainty is that even the “trees won’t
/ go anywhere either. / they rest with the bones of missionaries, sai l-
ors and / engine drivers / together at the bottom of the sea….”

B: And the bones buried “from al l the wars and peaceful times”.
M: The reviewer Mi loš Đurđević has noticed that the “the audible and

visual qual ities of her language are constantly overlapping, thus
creating a matrix for the remarkable sensations that sprout in the
spaces dividing and/or connecting the outer and inner worlds.”68

B: Speaking in general about Croatian poetry in Czech translation, this
might be a good place to mention the l ife-long work of Dušan
Karpatský, who has created anthologies such as Má duše je moře –
poezie charvátského Jadranu (My Soul is the Sea – Poetry of the
Croatian Adriatic)69 and especial ly Koráb korálový. Tisíc let charvát-
ské poezie v díle stovky básníků (The Coral Barque. One Thousand
Years of Croatian Poetry in the Works of Hundreds of Poets).70

Works by wel l -known authors71 have been publ ished in Czech as
wel l as curiosities such as poetry by the Croatian poet Evel ina Ru-
dan from Istria, who writes in her local Chakavian dialect.72 In our
narrative we must mention her text “Norse Odysseus”, which says:
“Each country has its own Odysseus. Even Norway.”

M: Actual ly I think it is the other way ’round, as Fel ice Vinci sets out to
prove in his study The Baltic Origins of Homer’s Epic Tales: The



63

Iliad, the Odyssey, and the Migration of Myth .73 Vinci points out the
anomal ies in the Homeric tradition and uses cl imactic, astrological ,
geographical , d ietetic (unrestrained consumption of meat and alco-
hol , no fruits or vegetables – not even ol ives), nautical and other
proofs to support his thesis that the entire Homeric saga took place
in the Baltic Sea and was the affair of heroic Scandinavians.

B: I f we return to the motif of bones which resonates in Jagić, a simi lar
rattl ing can be heard in the works by the Macedonian poet, transla-
tor, and editor Zoran Anchevski . In the poem “The Balkans”74 he
exhibits an account of the bloody history of this peninsula: “A cross-
roads of gal lows / a threshing floor of skele(tons) / a water-fal l of
tears….” The emphasis on the morphological joints in the words
“crossroads” and “waterfal l” suggests the ever-lasting transform-
ations of the borders of the state divisions.

M: The Balkans are a “knot of l ight and darkness / which as a rule / on-
ly a knife can sever.” History is woven in the true meaning of the
word, here the tragic Gordian knot, periodical ly cut asunder.

B: The poem “Emigrant” explores the theme of transformation of
identity and estrangement from one’s roots: we go “roaming the
world / infected with polyglottism / struck dumb by the Babylonian
virus”. But is this only about the multipl icity of languages, which
prevents us from understanding? Not at al l , in the specific national
context, the poet states that rootlessness is the result of being “name-
less” and “shedding our skin at wi l l” , even the hoodwinking of the
multicultural “circus” in the form of adopting fashionable words and
abusing language for pol itical goals – this is disrespect for the
words of one’s ancestors.

M: “We forget the taste / of mother’s mi lk”, as it is said in the emigrant
poem. We dig our own graves and our frantic era’s “sharp spears
impede our return”. Let’s be honest: these are poems as compl icat-
ed as the Balkans themselves, and we could easi ly be misled by a
too subjective, uninformed interpretation. Take it as an advisory
that Prof. Anchevski does not think in terms of simple l ittle catego-
ries: his essay “The Birth of the Terrible Beauty”75 should be re-
quired reading for l i terary seminars.

B: In the poem he is getting at the fact that on the Greek side, Mace-
donia is denied its name (“nameless”), whi le its Bulgarian neigh-
bours (with respect to their long, connected history) do not always
consider Macedonian a separate language.76 For that matter, we as
editors of this publ ication have inevitably committed a few injus-
tices: for example there are no poets writing in Sorbian from Lusa-
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tia (Upper or Lower), in eastern Germany. Lusatian Sorbs are
another Slavic ethnicity: smal l , but there.

M: Lines must be drawn! shouts the general at the peace conference.
But we apologise, and at some point the Literary Translation Atel ier
wi l l sink its teeth into Sorbian.

B: Let’s also add that Macedonian l iterature in Czech has been pub-
l ished for example by the husband-and-wife team of the Dorovskýs
– Ivan Dorovský is a leading Czech expert of Macedonian origin on
the Balkans.77

M: Now we come to the last great woman in this anthology, the Bosni-
an-Herzegovian poet and prose writer Tanja Stupar-Trifunović.
What is it about her that we l ike so much?

B: Please: “writers are for reading not for l iking”, as she writes in “The
Journey”, the first of the two yet-unpubl ished poems here. A
modern-l i fe, middle-aged Hansel and Gretel dream about returning
home and whi le Gretel dreams about the new house, Hansel tries to
console her: “by explaining man as a rootless being, whose only
certainty is levitation above an abyss of which he knows nothing,
only suspecting that the house of his being is floating in the air with-
out a foundation, thanks to love” and also that home is the journey
itself, so “you can’t return or leave / because the house goes with
you”.

M: Only Hansel cries in secret himself, dreaming of the house “that
was at the beginning of it al l / before the journey”. The text is
moving because of the author’s deep understanding of her charac-
ters’ fate: Tanja Stupar-Trifunović was born in Zadar, Croatia, and at
the age of thirteen, she and her fami ly were forced to move on ac-
count of the civi l war, or as the Czechs say in their own context to
cover their shame, “evacuated” to Bosnia. As she says herself, her
refugee origin helped her to accept the “homeless” mission and role
of the poet.78

B: The graphic designer of this publ ication, the Czech post-romantic
poet Petr Štěpánek, cal ls this anchoring in rooting, “the wanderer’s
pride”. However at the foundations of the poem there l ie the
repressed traumas of what was the most ethnical ly diverse of the
former Yugoslav republ ics. So it’s very nice that Hansel knows how
to soothe the soul and bui ld… houses in the air. But it is tough to
l ive in denial of one’s true feel ings. He ought to entrust Gretel with
the truth of how he thinks things real ly are.

M: In a recent study, Laurel Seely Voloder wrote about the denial of in-
dividual and col lective trauma, on the loss of identity and memory,
and on the important role of post-war Bosnian female authors in
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examining these themes.79 Women are traditional ly the most affect-
ed by war crimes and social and rel ig ious taboos often prevent
them from even talking about it.

B: Simi larly, the name of the Backfoot Witch cannot be pronounced,
since everything would be exposed. The poem “Almighty Eye” is a
dirge on the fleetingness of one’s l i fe desires, on the backdrop of
girls’ dreams, frozen in time by the “almighty” camera lens. Its only
might however is that it supports the precarious crutch-
es of uncertain memory. Facing the “inevitably approaching empti-
ness” we are final ly only connected by what we dreamt of.

M: In the poem “The Match”, a conversation between a mother and
son, the motif of capturing time in a photograph returns: “my
brother and I are your boys forever / look we are laughing framed
behind a broken glass on the nightstand.” In real ity the son is on
the other side of the globe, but “everything is alright mother / I am
here”. He is – and he isn’t.

B: In this dreamlike poem it is odd that it is almost al l coming from the
mouth of the son, but it takes place in the spiritual space of the
mother – or as Tanja Stupar-Trifunović said in an interview, “it is
impossible to establ ish firm borders of identity.” Why? It’s always a
construct.

M: That is true in general of “ethnic l i terature”: as Muhad Mi janović
writes, “Bosnian-Herzegovian l iterature is quite a vague and dif-
ficult term to define. Simply speaking, it is about the compact
connection of three ethnic l i teratures, which more or less dis-
tinguishes the historical consciousness and connects the l inguistic
proximity in a clearly defined space. And even in this definition it is
however necessary to count on overlaps into the l iteratures of the
immediately neighbouring countries. What is secondary is that
Bosnian-Herzegovinian l iterature is created by Bosnians, Serbs,
Croats, and other ethnicities, and in their own languages.”80

B: And we should add that Lenka Kuhar Daňhelová recently publ ished
her translation of a poetry col lection by the Bosnian poet Josip Osti ,
Na kříži lásky (On the Cross of Love, 2013). The husband-and-wife
team of the Kuhars regularly present foreign writers from Poland,
the Balkans, etc. at their festival “Stranou” (Aside: European Poets
Live”).

M: We’ve now arrived at the Czech poet, lyricist, and musician, Pavel
Zajíček. Our col lection of poets in the Czech portion of this book
actual ly begins with Zajíček and ends with Anchevski , whi le the
Engl ish order is backwards. Wayward Roots is thus arising from the
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notional omega, entwining with the Czech alphabet at alpha, where
it ends and begins at the same time; on another Engl ish alphabetic
path it sets off again for omega. The traditional , and seemingly
rational , order is disturbed, the wandering closes the circle. At the
beginning we were at the end and at the end we are at…

B: …our wits’ ends. Pavel Zajíček, on the other hand, provides a per-
fect starting (and ending) point, with his feel ing of resigned bewi l -
derment: “Above me birds are circl ing. / I don’t even know their
names…” and his feel ing of uprootedness: “ I have / no roots! ”81

M: Only these unnamed birds are scavengers and very patient: “wait-
ing / for my / departure.” And his exclamation about roots is as if he
is expressing the desire to evade death by hibernation, to survive
by being rooted in the earth.

B: Also the poem “FOREIGNER! ” expresses the central theme of this
book, crystal-clear: “where everyone’s a foreigner / and everyone
the double / of themselves / alone / etc.” Again that reverberation
of that special resignation against any kind of verbal or mental
tricks, after al l our al ienation is clear, our unconscious mirroring is
inevitable, you cannot keep explaining everything to everybody.
Sometimes you just have to shout in order to wake somebody up.

M: Zajíček’s perpetual inner exi le is evident in “I ’m going to pay up
and go” – he does not intend to leave a bar after closing hours, be-
cause then they wouldn’t let him back in – and he is not looking
forward to seeing what is outside, that “crowd, faceless, rushing for
survival” . Inside however one can deceive oneself – “everything is
possible”. He can put on a “mask of sorrow” and “feign lonel iness”
so that nobody suspects him of “any maniacal thoughts”.

B: When you write, you are communicating lonel iness, but when you
write maniacal ly, you’ve got the whole world on the l ine. Zajíček is
also a physical emigrant, at the end of the 1970s after signing
Charter 77 he was pressured by the “bloodthirsty beasts” to leave
the country, and he went first to Sweden, then the USA. Whereas
he returned to Prague in 1995, he never managed to escape his
inner exi le, his creative seclusion. The result: dozens of albums and
books. His latest album is cal led Living? Or Running in Circles.82

M: In the poem “[Cigarette in a forbidden area]” we can understand
why the poet Ivan Martin J irous stressed that Zajíček is one of the
greatest Czech romantic poets:83 “The sea-green river / of love /
(…) winding through the landscape of the heart. / Mysterious
mountains and lakes. / Snow. / Spring. / Inhale. / Exhale. / De-
l ighting in that on the tongue. / Write me some phrases for love /
which sound vulgar / but which are not vulgar.”
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B: Zajíček, this “ lamb of God”, as J irous describes him in the poem “V
H b k s” [V  H radčanách besti e krvel ačná sed í – A Blood -Th i rsty
Beast Sits at the Castle84 typical ly is not afraid to pose the
simplest questions, his innocence is unsul l ied: “Love is not vulgar. /
Or is it? / In the sun’s shade.”

M: Zajíček, with “[Cigarette in a forbidden area]”, physical ly closes
this whole book, in the poem he also symbol ical ly bridges Odys-
seus’s l i terary journey between cultures, from Greece to Ireland:
“The Odyssey / I sti l l have not had the courage to open / and read.”
And immediately after vulgar love in the shadow of the sun he ad-
mits “A reflection from Joyce’s Ulysses / which I understood not at
al l / when I read it. ”

B: But there sti l l remains an insistent thought, and that is why these
are the last words: “ I ’m thinking about it. / About Ulysses. / About
those voyages.”

M: And with that l i terary/vagabond summons, we too can end this
wayward discourse with a word on the wayward roots of al l four-
teen of these contemporary Slavic nations. A mere quarter-century
ago, the vast majority of these states either did not exist in their
present form or not at al l (the borders which so tragical ly have
changed in the past have been retained only by Poland and Bulgar-
ia) and their pol itical names, in accordance with the new arrange-
ment, have al l changed.

B: I t can be said that the individual Slavic cultures are prol ific and
diverse as never before. Our poetic wandering has opened many
new horizons and future translation and publ ication chal lenges.

M: So let’s give this space up to others, so that they can get lost, and
find their own paths.

CHORUS (ODYSSEUS, ORPHEUS, THE BACKFOOT WITCH, AND ZÁHOŘ):
May you al l find your own paths!
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+++

Nade mnou krouží ptáci .
Pojmenovat je neumím.
Laskavá
slova
čekání
na můj
odchod.
Nemám
kořeny!
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CIZINČE!

Ve městě, kde se cítíš dobře,
kde cizincem každý je
a každý dvojníkem
sebe sama
atd.
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+++

Zaplatím a jdu.
Stejně jen tak zírám do prázdna
a svět tam venku se natol ik zrychl i l ,
že mu stejně nerozumím.
Je jedno, jestl i zůstanu sedět tady uvnitř,

nebo odejdu.
Stejně už se rozednívá a jediné,

co mohu tam venku v ul icích spatřit,
je dav bez tváří ženoucí se za přežitím.
Když zůstanu tady uvnitř,

můžu si alespoň něco nalhávat.
Třeba to, že vše je možné, zaměnitelné.
Když zaplatím a odejdu,

zavřou za mnou dveře
a nikdy mě nepustí nazpět.

A to bych vskutku nechtěl .

Nechat se vyhodit z tol ika míst je j istá zkušenost.
Mohu předstírat osamělost a pomalu upíjet ze sklenice.

Mohu předstírat smutek.
Nebudou přece podezírat člověka s maskou smutku

z nějakých maniakálních představ. . .
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Cigareta na zakázaném místě.
Hoří.
10:18

Slunce v jarní extázi .
Probouzení se do další přítomnosti .
Do toho, co je obnažené.
V dálce tušené Alpy.
Tváří se ostře.

Na ostro.
Proti obloze.

V dálce.
Tajemné vrcholy.

Čeho ses dotknul svým stínem?
Zelenomodrá řeka

lásky.
Ostrovy.

Tunely.
Rozlámané větve.

Odrazy zrcadel . . .
Jako řeka protéká kraj inou srdce.
Tajemné hory a jezera.

Sníh.
Jaro.

Vdechnout.
Vydechnout.

Pokochat se tím na jazyku.

Napiš mi výrazy pro lásku,
které znějí vulgárně,

ale nejsou vulgární.
Láska není vulgární.

Je chutná.
Citl ivá.

Drsná i jemná.
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Citl ivé sluneční pozdravy.
Čerstvé a příjemné.

Odysseu

jsem se ještě neodváži l otevřít
a číst.

Doteky od břehů vzdálené řeky,
která stále teče

a není ani na okamžik stejná.
Napiš mi výrazy pro lásku a milování.

Slangové a vulgární.
Láska není vulgární.

Nebo snad ano?
Se slunečním stínem.

Ozvěna Joyceho Odyssea,
kterýmu jsem vůbec nerozuměl,

když jsem ho četl .
Najednou mi to vytanulo na mysl i .
A myslím na to.
Na Odyssea .

Na ty cesty.
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Věřím

Otci

Vůbec se nedíváš
na nás
Shůry
věřím, že stále přicházíš
za mnou
a já zaujatý
hromaděním věcí
a slov
málokdy mám čas
na skutečný rozhovor
usedáš tehdy
na kraj i stolu
a svou malou jehlou
sešíváš můj i tak zalátaný
osud
bereš nám
míru
a obáváš se
že nový den
nepadne dobře
občas v noci
mě budí Tvoje stará
singrovka
v tu chvíl i hovořím
s duchy
s Tebou
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Bedgoské jezero

už jenom tady lovím
ticho; při probouzení
vědomí; znova se vydávám na plavbu
v nesmírných vodách
domněnek; při hledání
alespoň kousku pevné země
znovu rozhazuj i síť
abych ze záplavy slov
vylovi l v těchto vodách utopený
smysl
který nebyl zaznamenán
na žádné mapě
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pan Bernard
maj itel starého činžáku
nikam nepospíchal
„ langsam, langsam”
opakoval
a hned vedle
po ul ici Poštovní
pádi l život
s trabanty a syrénami
v zahradě
kde pod dvěma ořešáky
stály koše plné antonovek
všechno bylo jednoduché a tiché
šlo by tam navždy
zůstat
ale na to
„je třeba mít köpfchen“

(přeložily Beata Bednářová, Markéta Fucimanová
a Lucyna Waszková)
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Tanja Stupar-
Trifunovićová

Tanja Stupar-Trifunović
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Cesta

Spisovatel cestoval devět hodin
půl hodiny četl své povídky jeho žena podřimovala
j í se nelíbí jak on píše
jí se líbí j iný spisovatel
jako čtenářce samozřejmě
spisovatelé totiž nejsou k líbení ale k čtení

Jeníček a Mařenka se vydal i na cestu
hledat pravdu
trousi l i drobky chleba aby se dokázal i vrátit domů
ale drobky sezobal i vrabci
a Jeníček a Mařenka zůstal i celý život na cestě
kromě někol ika dní strávených v  luxusním čarodějnickém hotelu
sladkého zapomnění které je mohly stát život

Spisovatel a jeho žena se ubytoval i v  drahém hotelu
který plati l organizátor čtení
z té cesty byl i ve tváři ztrhaní a bledí
ona s  ním jela protože on má zdravotní problémy
večer vedle sebe leží v  postel i celí ztuhlí a chladní
jako by očekával i smrt

Jeníček a Mařenka už léta sní o návratu
a když Mařenka začne vykládat o domově nebo navrhuje aby si postavi l i

nový jedno kde a jedno jaký
Jeníček j i utěšuje vyprávěním o člověku jakožto vykořeněné bytosti jej íž

j istotou je levitace nad propastí o níž nic neví pouze tuší že dům
jeho bytí se bez základů vznáší ve vzduchu díky lásce

a že dům je vlastně cestou samou bláznivá Mařenko a že nemáš kam se
vrátit ani odejít protože dům chodí s  tebou
to všechno jí Jeníček vypráví a potají pláče a sní o tom domě
který stál na počátku všeho
ještě před cestou
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Všemohoucí oko

Bože můj co je s  Nadjou co je se Sanjou co je s  Vanjou
kam ty ženy z  fotografi í odešly kam se vydaly
jestl ipak jsou živé mají malé děti které něžně nosí v křehkých rukou
mají vrásky jako prodavačka za pultem na kterou zírám a vtom mi dojde
vždyť my jsme vrstevnice a ona si určitě myslí zatímco se kouká na moj i

bledou a unavenou tvář
jednu z  mnoha a ona si myslí aspoň vypadám mladší a odpočatější
zatímco se řada zamračených l idí zmenšuje a zase zvětšuje jako had
který j i nakonec pohltí a odnese s  sebou na věčnou dovolenou
A podívej na tu nádheru za pultem jak je teď veselá a plná síly a úsměvů

Bože můj co je s  Nadjou co je se Sanjou co je s  Vanjou
která z  nich hrála na nástroj a sni la o tom že absolvuje hudební akademii
odejde do velkého města a bude slavná
která z  nich tanči la před zrcadlem a svíjela se jako kočka
sni la o tanečních pódiích a publ iku svedeném rytmem
která z  nich chtěla psát knihy která chtěla kopu dětí
která z  nich skonči la po nervovém zhroucení na psychiatri i
a tupě zírá do nezadržitelně se blížící prázdnoty
jež se ptá která z  vás sni la o tom že bude žít

Bože můj co je s  Nadjou co je se Sanjou co je s  Vanjou
jestl ipak jsou unavené odpoledne lehávají na gauči s nezbytným
jenom na deset minut jenom si zdřímnu odpočinu si uteču od všeho
na deset minut uvař mi kávu teď když skonči lo to malé odpolední umírání
obejmi mě říkají někomu zatímco skládají nohy pod sebe a choulí se

do klubíčka
jako malé holčičky k  něčímu tělu
jestl ipak jsou samy nosí brýle které se schovávají po bytě a nikdy nevíš

kde jsou
zatímco v  mlze chodíš a ohmatáváš noční stolky a vitríny
jestl ipak je prostupuje touha si lnější než ony aby byly někým druhým

někým třetím někým smělejším
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řídí auto rychle dělaj í průvan v  domě otvírají okna do pasu nahé
mění barvu vlasů mají někoho

Bože můj co je s  Nadjou co je se Sanjou co je s  Vanjou
zdal ipak jsou naživu existují ty ženy strašně rychle je zapomínám jestl i se

právě tak jmenovaly
ta děvčátka na fotografi ích poznala bych je kdybych je znova potkala
podle očí podle pohybů podle života o němž sni ly
budeme mít něco společného kromě toho falešného okamžiku
kdy se neobratně snažíme usmívat protože nás o to požádal fotograf
protože jeho všemohoucí oko nás v  tom momentě uhranulo
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Zápas

Děti běhají v dešti v gumácích kaluže tol ikrát opěvované se j im rozstřikují
pod nohama

jako naše roky
já stárnu matko já stárnu synu
břeh je pro neplavce místo výkonu trestu odkud se dívá kam už se

nedostane
ale šíleně mě láká

Jsem unavený matko některé země jsou příl iš daleko nemám dětské oči
mám tmavé kruhy a červené ži lky v oku mám ty známky
roků jako strom letokruhy oběžné dráhy kdy jsem spal kdy jsem nespal

kdy jsem plakal
kdy jsem pi l kdy jsem čekal až při jdeš a rozmístíš věci po domě po svém
a uvaříš oběd po svém a povíš mi jak bych měl žít po tvém
tak jak ani tys nemohla
ale víš že bych se měl
mít l íp

Odcestoval jsem do daleké země daleko od tebe klokani co ti visí na stěně
v předsíni jsou mi teď bl ižší než ty a slunce svítí si lněj i hoří mi oči když mu

běžím naproti
abych s ním odehrál zápas
se svýma rychlýma nohama se sluncem v zádech
jsem dobrý fotbal ista můžeš obdivovat moje schopnosti matko zatímco

sníš o tom že jsem malý
a slyšíš jak si kopu balónem o venkovní zeď domu jako bych j i chtěl

rozkopnout
a dostat se dovnitř do tvého pokoje
neboj se o mě já jsem v té teplé zemi
nevěř telefonům ani pláči nevěř l idem obecně
to byl jen ještě jeden zápas
bratr a já jsme navždy tvoj i chlapci
podívej smějeme se zarámovaní za popraskaným sklem na stolku
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venku se rozstřikují kaluže pod nohama dětí
kapky jsou všude hlasy jsou všude
všechno stéká po okně do tvého snu
všechno je v pořádku matko
jsem tady
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Život se odehrává na okrajích

Život se odehrává na okrajích města
mezi usmrkanými dětmi které po kolemjdoucích pokřikují tati
a utírají si nos do matčiny roztrhané sukně

Život se odehrává na okrajích sukně, protože ruce dětí rostou
ale předmět touhy se j im stejně pořád vlní před očima
a rozdrážděnými nervy

Život se odehrává na okrajích nervů
v klopýtnutích v neviditelných zlomech kde kosti srostly jak měly
ale srdce ne a jeden zrádný prst vytrvale upozorňuje na klam v zrcadle

Život se odehrává na okrajích tvého prstu
který se náhodou potká s mým na okrajích knihy
která se předává z jedné ruky do druhé
ty okraje nikdy nesrostou v nich tepe
život si lou infekce v otevřené ráně

Život se odehrává právě tady
na okrajích otevřené rány
tady se rodíš
rána zarůstá posmrtně

(přeložila Linda Tesařová)
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Arsenij Rovinskij
Арсений Ровинский
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+++

Semjona nikdo neměl rád všichni
říkal i že je alkohol ik a Semjon
šťastně chodí po dědině
sem tam potká ženskou nebo chlapa

nikdo nepři jel a le zdá se že jsou tu všichni
a zní to jako by byl v Americe
mezi přátel i
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+++

mohla by víc
určitě by mohla víc
třeba létat s něčím lepším
ve školce na hřišti jedno takové stálo
ale mělo vrtul i

Ljusa sní
neustále sní o ptácích že jen ptáci
že všude vynikají jen ptáci
všechno ostatní je víceméně
stejné
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+++

Dáša všude nachází utajená města
obyčejný život j i nezajímá
vystoupí z vlaku třeba v Pavlodaru
uvnitř je ještě jeden Pavlodar a ona jediná
to vnímá

tak teď jsi tady Dášo teď je to na tobě
jen pro tebe je tu tol ik krásných věcí
opakuje Dáša sama sobě
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+++

běž co ti síly stačí
jen na první pohled je to obyčejný motýl
obyčejný hmyz
stačí jen minuta za minutu už prostě
nejsi ten člověk
kterým jsi býval
I talové letí domů Francouzi letí domů
ale Samordžan a Budur zůstávají
odvážní a bezbranní rozloži l i na horkém písku
úplně mokré věci
sedí a čekají

(přeložila Jaroslava Němčáková)
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Halyna
Petrosaňaková
Галина Петросаняк
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+++

Přešl i jsme hranici . Na cizích polích trhal i květiny,
tiše říkal i slova jazyka prvně slyšeného,
pod širým nebem jsme nocoval i , a vlast našimi sny
pronikala čím dál méně, pečeť neměnného
pevně otiskla se v  jej í zimní kraj iny,
v  místa vznešená a drsná. Z  paměti mizely
občasné hlasy ptáků, vůně domova; příhodný
zdál se být opar zapomnění, ničemu nevadi l .
Jako svou vlastní jsme při j ímal i zemi námi vybranou.
A život tady nás těši l v  míře nejvyšší. Však rozpaky
při všedních rozmluvách čas od času probouzelo jméno
záhadného Odyssea, podivného starce z  I thaky.
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+++

Navždy zůstat ve škole dominikánek poblíž Vídně,
modl it se výhradně ukraj insky, vzbuzovat údiv.
Po nešporách psát čas od času dopisy rodině,
ptát se na zdraví a jaká byla na zahradě úroda.
Chodit každý den na trh po Schlossbergstrasse,
zvyknout si na blahobyt, koupit si auto,
žít sama se sebou v souladu, děkovat bohu za svou spásu,
za to, že všechno dopadlo tak dobře. A vtom
náhle asi tak za dvacet let, až v tobě už nikdo
nebude poznávat cizinku, procitnout za svítání,
pomodl it se ukraj insky, opět všechny udivit,
nechat si na sobě oděv dominikánky,
dobře vědět, co měníš a za co,
vydat se na cestu bez myšlenky na návrat
a udivovat ty, kteří si nemyslel i , že slovo „vlast“
je tak těžké pochopit.
A sama se podivit.

(přeložila Tereza Chlaňová)
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Duško
Novaković
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Tetřev

Pokud nemáš vlastní loveckou historku, pak ti tahle
Může posloužit, když nebudeš v nějaké rozpravě vědět,
Jak vyzdvihnout, jaký jsi lovec, respektive člověk

Přeskakuj i v ní pochůzky přes jantarové palouky
Dobrou náladu družiny podpořenou přihýbáním si z flašky
Přeskakuj i i ki lometry chvástání
Likvidátora jednoho kapitálního medvěda z Titovy éry
Přeskakuj i vyvrácené ztrouchnivělé kmeny, potok, kde jsme se umyl i

Poté každý obdržel svoj i zónu i signal izátor
A informaci , kde je shromaždiště, až se ke konci lovu ozve píšťalka

A ocitl jsem se přímo před ním, před něčím, co by se dalo nazvat
Vyděšenou bytostí v  záchvatu paniky
Pokusi l se rozběhem, z klusu vzlétnout směrem ke spásonosnému háj i
Ale pouze párem křídel , jako staromódní, neohrabané letadlo
Zapichuje zobák do křovisek a potom, ve směšných přemetech
Udělá někol ik otoček

Sotva se zvedne na nohy a jako člověk, který ze sebe střásá prach
Se vydává směrem ke mně, stále blíž a blíž ke mně
I bez šaškování s dalekohledem jsem mohl zpozorovat, že je to
Nejhorší exemplář svého druhu, outsider svého druhu
Kulhavý, s půlkou levé nohy, s nateklými víčky
Přes nádory pokryté mal inovitými trsy
Mohl sotva vidět, možná ztrati l orientaci

Šel přímo proti hlavni , jako někdo, kdo se smíři l sám se sebou
A podezřívá mě, že bych si to mohl rozmyslet a nespustit spoušť
Byl si vědom své situace, že je starý, prolezlý rakovinou, že je osamělý
Že je vyloučen ze skupiny, abych tak řekl pro přírodu nepoužitelný
Je jen otázkou času, kdy jeho případ skončí
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A před tím, než kolem mě prošel ,
Zastavi l se a pohlédl na mě, z očí do očí
Potom se mi mírně ukloni l , tak nějak bratrsky
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Posílali jsme balíky, snad abychom
utišili svědomí

Miletu Stojićovi

Z obklíčené země jsme posíla l i
Balíky městu v obležení

Ze země vyčerpané bombardováním
Jsme je posíla l i městu vyčerpanému bratrským ostřelováním

Naši nepřátelé vyjednával i o všem
O při jetí balíků, převozu i dopravě

Proto se žádný z nás nestrachoval ,
Zda balíky dojdou včas

Jestl i budou rozděleny, jestl i budou snězeny
Zda je nakonec nebudou vyhrabávat z trosek

Neboť mír nebyl omezen dobou trvanl ivosti balíků
Ani strach, že válka skončí, nebyl omezen množstvím balíků

Ale balíky jsme posíla l i a posíla l i , až nakonec musel někdo říct:
Když s tím skončíme, budeme pak ještě užiteční?

(přeložil Matěj Matela)
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Franciszek
Nastulczyk
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návrat z Olomouce

klíč tažných hus
mezi kostelními věžemi
jdeme
jezuité a kanovníci
temné brány univerzity
planoucí buky chladné tesané schody
schody k posluchárně
(K. si myslí, že slouží k výslechům)
a zas tak se neplete
nasloucháme Chodasevičovým krokům na Smolenském rynku
tenkému pištění motýlů probodávaných
Nabokovovým entomologickým špendlíkem
zkoušíme pojmenovat nicotu a místo Tam
neuměle tlumočíme v různých jazycích
naše Tu
až do chvíle
kdy nám do okna plnou rychlostí narazí holub
v sebevražedném náletu

(přeložil Robert Hýsek)
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chlad

chlad i když ještě není l istopad
vybledlá zeleň trávy a nebe připomíná léto
ale já už si nepamatuj i 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 l istech
jako voda v potoce
a ty se vrátíš celá nevyslovitelná a neuvěřitelná
budeš
na nezbytnou chvíl i
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 příl iš 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

teď
dnešní dny jsou
jako škvára a popel
vstupuješ a nevracíš se
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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 l istí z ořešáku
nebe je tak vysoké
že chci vyskočit hlavou vzhůru
zadržuje mě jen teorie
přitažl ivosti
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ostrov

nalezl jsem svůj ostrov
nikdo j iný na něj nemá právo

takřka kulatý celý ze skal a písku
nedá se na něm žít

není na něm život viditelný prostým okem
není na něm nic viditelného prostým okem

jsou na něm hluboké rokle a planiny
příkré útesy a mírné pláže

to je všechno
ale to není všechno

na mém ostrově nejsou zákony
pravé úhly a rovnoběžky

ale je tu nekonečno písku
viditelnost od konce do začátku

(přeložily Beata Bednářová, Markéta Fucimanová
a Lucyna Waszková)
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Josef Mlejnek
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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 kraj i vojenský prostor. Po amnesti i
v šedesátém roce se po ní vracel i propuštění vězni .
Nabízel i jsme j im něco k pití a chleba se škvarkovým
sádlem. Zůstával i stát venku, nikdo nevstoupi l
dovnitř. Kraj ina je ve mně s detai ly, v celé
vyklenutosti . Po letech přicházím, vidím, kde byla,
ale ona tam není, ona není! J iný 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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Liturgie

Prarodiče mne brával i s sebou na mši ,
na l iturgi i do pravoslavné cerkve v Žatci .
Bohabojní, přistupoval i ke stolu Páně,
při j ímajíce jeho Tělo a Krev.
Vybavuj i si kněze v ornátu,
proměněný kvašený chléb
i víno (snad) červené barvy,
kupodivu ne zpěv,
ten byl v paměti přebit tím,
co jsem pozděj i slýchal o pohřbech.

Nechápal jsem,
ani jsem nic nevyčetl z tváří
a postav na ikonostasu.
Ale strop v kopul i 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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Walter

Otcův předchůdce hajný
se jmenoval Walter,
ženu měl marnivou, náruživou,
zpronevěři l peníze,
ale už předtím častokrát prodal
jedl ičku na stojatě.

Šel sedět na šest let.

Když ho na amnesti i pusti l i ,
nechtěl se k ženě vracet,
ale hned první sobotu
se vpodvečer za ní vydal ,
neboť někde v domě měl
ul itou waltrovku.
Ale žena nebyla už doma,
odešla chvíl i předtím k muzice.
Chtěl se smiřovat, nebo j i chtěl zabít,
když na ni potmě někol ik hodin čekal?

Vracela se k půlnoci s mi lencem.
Ukryl se pod postelí,
a tam si , když zhasl i ,
pistolí prostřel i l hlavu.
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+++

Ne, slova nejsou křoví k hudbě.
Někdy však
jako by verš byl jenom háček
nebo drápek,
kterým se nakonec zachytíš
a nepřepadneš do věčného
tonutí neplutí.
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Aksinia
Mihajlovová

Аксиния Михайлова
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Zestárl tento atlas

Jako by to byly stejné lány,
ale j iná jména měst,
zahrad a období,
jež nám poskytly dočasný domov:
nosi l i jsme ho na ramenou a v  podpaží,
zabílené jsou stíny po předešlých
obyvatelích a zůstaly zamlčované strachy.

Až jednou v úterý navečer
mě ta stárnoucí prostitutka paměť
zmámila,
když vytahovala ze spíže hrací skříňku,
baletku

a mých prvních deset let
zpod tlusté vrstvy prachu.

„Podívej se na atlas svého těla,“
řekla mi lstivě,

„na ty sesuvy
na pahorcích tvého prsu
a jak ti vysychá pramen mezi stehny,
opusť tento dům,
ryby, které ho obývaly,
vypouštějí j ikry na druhý břeh.“

Teď bydlím v  karavanu
a chci ti povědět o radosti

z  malých věcí,
které nám kraj ina dává

a bere,
dvě děti si hrají kousek u cesty,
říkají mi mámo
a nějaký chlap v sedačce vedle mě
tvrdí,

že jsem to nejhezčí, co ho v životě potkalo.
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Adresu ti dát nemůžu.
Okna karavanu jsou malovaná
olejovou barvou
a nevím, kam jede.

(přeložil Pavel Zeman)
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Małgorzata
Lebdová

Małgorzata Lebda
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mušle

otevřené prostory se vyjevují za dunami žena
s břichem zanechává stopy v písku mluví k břichu

tady na severu chlad je čerstvý štípe do očí sleduje
vlny ke kotvišti hladce připlouvají lodě balt je stále ve stadiu
mya nahé děti vědí co mají 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
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čáry

sourozencům

zůstala po nás infanti lní místa dřevěné kostky pouťová
cukrátka fotografie na kterých víme tak bezpečně málo

začínáme čarovat

trháme květy dřišťálu odnášíme je do míst kde
jsme pochoval i zvířata tak j im vzdáváme poctu
nepamatujeme si jména pouze emoce
a srst

v zimě zavěšujeme kousky slaniny na drát
krmíme mráz tukem
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ozvěna

v potoce nacházíme nepodstatné artefakty času křeslo které síla
vody přinesla z horního konce vesnice kameny dáváš j im 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 feny o někol ik
let pozděj i čtu różewicze člověk je jediným stvořením

které stvořilo Boha který stvořil člověka náhle se chci vrátit
k prameni vytáhnout ozvěny z vody aby na nás volaly
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síra a chlad

v  igel itce mám dvě hřbitovní svíce procházíme dolů ztichlou vsí
po asfaltové páteři míjíme knihovnu rozbitá okna potok
kapl ičku místa čekající na vzkříšení nebo svítání táta
si zapaluje cigaretu ostrý dým splývá s  mlhou

na místě myslíme úplně na to samé pozorujeme
borovicový les jak od severu nahlodává zeď vydává zvuky
cítím že Temné tam má svůj brloh odpaluj i zápalku
je cítit síra a chlad táta se ptá jsi? nevím

(přeložily Beata Bednářová, Markéta Fucimanová
a Lucyna Waszková)
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Pero Le Kvet
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+++

ži l
som istý

čas na vrcholku
jednej hory a do vzduchu

som si hĺbi l svoj hrob po čase ma to
však prestalo baviť a radšej som sa vráti l medzi ľudí

+++

raz som presedel celú noc na brehu mora
ale nenašiel som odvahu kráčať po hrebeňoch vĺn

ráno ma našl i rybári ol izovať kamen

+++

raz som niekam cestoval autobusom
vedľa mňa sedel starec

cestou skamenel
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raz som sedel za stolom
so skutočným surrealistom

rozprával mi
o hlase krvi
o odleskoch vetra
o znepokojených múzach
o horiacich kameňoch

mal pri tom zatvorené oči
a zrýchlený dych

počúval som ho bez pohybu
aj napriek tomu
že mi z rúk
vyl iezal i mravce
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Ihar Kulikou
Ігар Кулікоў
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+++

Tady se nedá odejít, leda tak při j ít – o rozum.
I štrapác sem je těžší než do vychvalovaného ráje.
Sem se dá leda narodit – ze štěrku, na stavbě, v lomozu
děj in, vyhozených do tohoto dávno nenačatého kraje.

Určitě není zapomenut… Bohem, však skrytý v rozpětí
anděla, jeho zeměpis vždy podvádí a klame,
tváří se jak terra incognita za moři deseti
a spěšně svému Kolumbu vybírá na rakev (Dáme?)

Bývalá Hyperborea, kojená krví titánů,
teďka – jen prostor zbytnělý.
Do čaje jehl ičí je radno sypat si po ránu,
aby ty bolestné mraky snů zmizely.

Hltej si nehody, řvi pokřik ohraný,
zítřek je stejné dnes, k čemu to pořadí?
Můžem se na kost mýt od této pohany,
ten přízvuk mlčení už nás vždy prozradí.

V takových podmínkách co si přát? Svobodu?
Po hrstech mal iny – dřív než je obserou?
J inde se narodit a vzhlížet k rapsódu,
co šeptne slovo vlast – s ozvěnou sedmerou.

(přeložili Svjatlana Rohačová a Ivan Petlan )
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Krzysztof
Kuczkowski
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[Eva ve snu bojovala s  ďáblem]

Předcházela ho znamení: na tvář pronikaly hnusné skvrny
a postupně se rozšíři ly na celé tělo. Vzduch houstl
nekl idem. Objevoval se náhle. Anebo tady možná byl
vždycky, tady, uprostřed davu l idí? Pohledy se dotýkaly,
jej í ptačí i jeho – z  hloubky infernální propasti . Nebylo
cesty zpět – on věděl , že byl poznán, a ona věděla, že on
ví, kdo v  něm hned na počátku rozpoznal vraha. Eva ho ve
snu tloukla židl í, a on měkl jako hadrová loutka. Musela do
něj tlouct dlouho, protože když přestala, nabíral znovu
svoj i sílu a moc. Nakonec jí umdlévaly ruce a z  posledních
si l utekla z  nevím do skutečnosti . On zůstal tam. Čekal .
V  hloubi noci , v  h loubi snu.
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[Falešný anděl]

Jola to chyti la v  Holandsku. Od televizního léčitele. Jednou
v  Jol iných očích začaly kmitat roje svítících bodů. Těsně
vedle sebe spatři la světelnou koul i , která různě měni la
svoje barvy. Koule byla člověk. Stále hladi l jej í dlaně a
ústa. Anděl světla, pomyslela si Jola. Pozděj i to však
přestalo být příjemné – koule jí překážela v  práci , nedala j í
spát, našeptávala j í různé kacířské myšlenky. Nakonec se
Anděl světla ukázal být otravou a sprosťákem – znási lni l j i
jednou, podruhé. Koule zmizela po zpovědi a vymítání. Jola
utekla z  nevím do ještě většího nevím. Teď říká, že je lehká
jako pírko a čistá, a že už ví. Neví jenom to, kam odešel
falešný anděl , který se vydával za anděla světla. Možná že
se vráti l do televize? Nebo do Holandska?



138

[Orfeova hlava]

Martin byl syn Oiagra a Kal l iopé. Když měl dvanáct let,
začal zpívat a čichat lepidlo. Zpočátku to měl pod
kontrolou: bral tol ik, kol ik chtěl a kdy chtěl . Když zpíval ,
tanči ly stromy i skály, l idé a divoká zvířata, a hory se
vrhaly do moře. Navíc stromům vyrůstaly ještěří hlavy,
které předpovídaly budoucnost. Přemlouvaly ho také
k  vraždě, a když nechtěl zabít, hrozi ly mu náhlou smrtí a
věčným utrpením po smrti . Nakonec Martin pochopi l , že
jeho život už mu nepatří. Vzdal se. Sídl ištní menády čekaly
jen na to – roztrhaly ho na kousky, a hlavu usekly a hodi ly
do řeky. Obvyklý osud mrtvoly. Jak on tehdy zpíval ! Byl
v  hlavě plynoucí do moře a současně byl řekou, která
hlavu unášela. Hlava zpívala a řeka zpívala. Měl osmnáct
let, když Apol lón našel zpívající hlavu a zpívající řeku a
vykřikl : „Už mám dost tebe i tvého zpěvu! “ Martin se
urazi l a rozhodl se mlčet. Navždy. Necháme se jak děti
provázet nicotou, pomyslel si a vyběhl na setkání s  ní.
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Necháme se jak děti
provázet nicotou

Jde o tam. Tam.
Tam kde se máme
setkat.

Nevím,
kde je tam
a zda vůbec je.
Možná tam není nic?
Nevím.

Odevzdáváme se
nevím.
Necháme se jak děti
provázet nicotou.
Potkáváme tam jiné děti .
Díváme se, jak se tam
baví,
jak se tancují,
jak se straší
v  nevím,
jak se rodí
a odcházejí
do j iného
nevím.

(přeložila Lenka Kuhar Daňhelová)
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Ján Krajč
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vuvuzela

chabo gániš, žitie sivé. cítim, že 
mi fetus bezmocnosti besom reve 

z jadra. akoby sa ľútosť ani netvori la .  
len mi bola daná a trúbi la si . trúbi la si  

z hrude ako slon, keďmi klesá diafragma.  
až vtedy, všímam si , nemám kly a od chrbta  
mi všetci ako bengály píšu denied a tlčú to 
do hlavy. povedz, nebolo by ľahké len  
tak vstať a pozametať neodvrátiteľnú  
budúcnosť? jednoducho zamlčať 
undone steps a ignorovať napr
edovanie. do vysmädnutých č
iernych lesov stále vpred a  

zastavíš. pľúca začnú  
bláznivo pískať, dos
tanú šmyk a potom.  

prídu hodiny.
trištvrte času

budeš počuť
slová. no ako
by v uchu ne
mal i miesto.  
skúsia to druhým.  
mámuth! povieš im.  
budú sa dobýjať do t
vojho vedomia, vyzýva
vo obl izovať tvoje zvuko
vody, prehýbať sa cez ná
kovku, jeden spank! nech  
cítia, že im rozumieš. aby 
za niečo stál i ! zbičujú sa k 
holej vete, kým na morfe 
pocítia bezbranný švih chvosta.  
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#2e0624

Kruhmi spomienok prepojení,
mechanické dobre zo sci-fi predstáv
zakoreni lo sa v  našich debatách. Bez ťažkostí vyráža z  témy
o  všetkom, všetko je jeden z rozložiteľných opusov. Podobá sa legu
a   dreveným kockám zo Švédska, čo spôsobuje prirodzenosť média,
cez ktoré je možné vybudovať sen.
Aj tak sa však divím, odkiaľ sa len berie
toľká masa chladu v  kreatívnych hrách.
x
Z  trvania ubúda a zostáva nie,
tak sa zdá, že prenikáme k  podstatám.
Komunikačné zložky tvarujú masu rozl ičných farieb,
podľa toho, koľko svetla do čoho preniklo.
Ku koncu diskusie dospievame ku
kolaudáci i holografického apartmá

A

vyškrtané sú mená
v  nereálnych svetoch,
radšej zaťahujemokná viet.

– Život na inýchsieťachďalej bude dýchať.

Ruky sa so všetkým s  ťažkosťami lúčia,
ich trúchlenie chutí za arašidom.
Aj toto dielo sa skrúti do pamäte,
ak budeme vedieť prežívať
aspoň vo friendl istoch.
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Georgi
Konstantinov
Георги Константинов
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Jezero

Vystoupi la
z temného jezera,
plného ranních stínů
a její snědé tělo
náhle zazáři lo.
Spatři la mě.
Úsměv jí ztuhl
a zazvoni l o mokré kameny…
Rozmáchla ruce,
sama mě chtěla obejmout.
Ta překvapená rusalka −
z kapek stvořená
žena…
Mlčky
jsem se vzdaloval v kopci .
Vynoři l i jsme se
z jednoho a téhož jezera,
avšak v j iných
dobách.
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Strom a pták

Dvě třepetající křídla
na úzké špičce stromu.
Pták jako by letěl ,
vlastně tam přistál .
Nej isté místo pro odpočinek,
úkryt se kymácí,
ale pták cítí oporu
v náhodném tanci .
Cítí pod svými drápy
l ist,
kmen,
neustávající mízu země,
si lný pulz světa…
Magický okamžik,
když
pták získá kořeny
a strom − křídla.
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Jeskynní malby

Stále více se podobám
kromaňonskému člověku.
Kašlu na svět. Nechce se mi vycházet
z jeskyně.
Guánem kreslím ptáky a zvířata.
Do kamene vysekávám božstva.
Vytvářím si svůj vesmír.
Chci žít v j iném,
trochu
zvířečtějším světě.

Ale ten hlad, nemilosrdný hlad
mě dřív nebo pozděj i
vyžene ven.

A venku na mě čeká šavlozubý tygr.

(přeložil Pavel Zeman)
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Boris Jovanović
Kastel
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Rackové

Hledal svůj stín,
jenž se mu ztrati l v dál i .
Když četl pergameny vynálezce
Ktesibia o vodních hodinách,
procházel se bos po pobřeží bez mořských ptáků
a zanechával za sebou stín racků se sklopenými křídly.
Rybáři , kněží a Odysseovi bastardi
v modrých trikách s míčem v ruce
pozdravi l i – dobré ráno, můj pane.

Odpověděl j im racčím křikem
vyděšen sám sebou i tím skřehotáním.
Po staletí lenivě
hledal svůj stín
a přitom ho, mučedník, vůbec neztrácel .
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Ráno, kdy mu obzor změnil osobnost

Vykláněl se z bárky.
Zahleděl se do hladiny táhnoucí se k obzoru
mírnějšímu než tesknota J ihu
a jasnějšímu než benátské sklo,
aby spočítal šediny a vrásky.
Jenže
v odrazu na hladině spatři l nitro
básníka ve středních letech, spiklence
ze dvora císaře Oktaviána.
Lekl se a přivřel oči .
V domnění, že se opi l
vůní citrónů z přístavu
anebo l ikérem z lusků rohovníku,
odvesloval zpět
k prahu paláce.
V postel i ho čekala kočka.
Avšak
když se ukládal ke spánku,
spadl mu z hlavy vavřínový věnec.
Na světě neexistovalo
jediné zrcadlo.
Od té noci se mohl prohlížet
už jen v římských mincích.

(přeložila Markéta Zelená)
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Rezka
Kanzianová
Rezka Kanzian
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I

vzdychá z hlavy
ve svůdné dálavy

hlouběj i sni
sni hlouběj i

umírám
umírám

na kraj i slov

neboj se
neboj se

není jazyka

bez hříchu
a poskvrny

hlouběj i sni
sni hlouběj i

ten hlas je tvůj
ne můj

nepronásleduj mě
nenuť mě ke slovům
nekonečně jsou unavená

vše ještě víc utíká
a přesunuje se

není čas
čas není
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pro báseň
dnes

všeho je dost
a příl iš

všechno je zamotané
a propletené

jak bych měla odděl it
zrno od plev

na křižovatkách
pojmů bez čísel

téměř předtucha
téměř odraz
téměř dotyk

jazyk mi ukazuje jazyk

nepronásleduj mě
nenuť mě ke slovům

nekonečně unavená je
raněná báseň
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I I I

mezi viděními a odrazy
na druhé straně mury a drávy

chlupy porostlý stín
někdejších slov kříž

ještě ži je

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
krade a zabíj í

už neumí



157

pěstovat obi l í
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 ži je
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IV

matko, matko

nenechávej mě samotnou
j inak mě vezme

patou zepředu
prsty zezadu

vede černé hejno
myší a potkanů

za mnou
matko, matko

dej mi krajíc
žitného chleba

křehké křížaly
a sladký mošt

a budu hodná
hodná holčička

budu pomáhat
při setí i skl izni

patou zepředu
prsty zezadu

už sázím květiny
růžové obrázky

co kvete
bez květů
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kapradí
ja lovec
nebo sedmikrásky

posečte
rychle posečte
květiny

krupobití se blíží
dům už hoří

matko, matko

nenechávej mě samotnou
j inak mě vezme

patou zepředu
prsty zezadu

horké krupobití
ledový déšť

jsem já
já jsem

matko, matko

obrácená noha
jen strašně bolí

tvůj horký oheň
žere moje oči
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XII

někdo se na mě dívá
někdo mě pozoruje

mezi nebem a zemí
mezi bohy a ďábly

mě pronásleduje
kdo

někdy tu
někdy tam

jednou tak cizí
j indy tak povědomý

je krok

měkký
nebo si lný

jednou příl iš blízko
j indy příl iš daleko

nepřehlédnu

ani původ
ani konec

nevidím žádnou cestu
která šlépěje hltá

vír neviditelné stopy
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XIII

těžce vstávám
pomalu chodím

samovolně
padám

z noci do noci
od látky k látce

den co den

ležím
bez vůle

dál neumím
zpátky nesmím

dvě nohy
dvě tečky

mezi tady a tam

vyteče oko
odpadne ucho

mezi tady a tam
jsem odešla

kam ale
při jdu zpátky zas

(přeložili Lenka Kuhar Daňhelová a Peter Kuhar)
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Lida Jusupovová

Лида Юсупова
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j izva o které víme od začátku

v  newyorském metru naproti nám seděl
černý muž s  růžovou j izvou přes krk

a poslouchal hlasy
vím o těch hlasech protože Dima měl přesně

takovou j izvu
od té doby co si chtěl uříznout hlavu

Margaret Atwoodová má báseň o lovci
na konci stezky

co mluví o své nevinné duši běžící jako
sobí kopýtka;

na konci básně lovec zaklání hlavu
takže je vidět j izva o které víme od začátku

Dima řekl Žeňovi o svých hlasech
Žeňa to řekl Denisovi
Denis to řekl mně půl roku po tom

co se Dima oběsi l

Dima řekl Žeňovi že slyšel jak si o něm
lidi povídají na zastávce

o tom jak je špatný

když mi Denis řekl o těch hlasech
nechápala jsem proč to Dima neřekl mně
zachráni la bych ho

v  roce 2005 na rohu Romenské a Ligovské jsem se zeptala
Dimy na tu j izvu

lhal mi že to schytal nožem ve rvačce jenže já jsem mu uvěři la
dozvěděla jsem se pravdu když jsem se dozvěděla o hlasech
na umrzlé cestě na hřbitov
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teď po třech letech chápu proč mi
nic neřekl

nechtěl abych věděla že je špatný
nechtěl abych věděla že všichni věděl i že je špatný

od začátku
jeho máma věděla že je špatný hned jak se narodi l
proto ho nechala v  porodnici
v dětském domově všichni věděl i že je špatný
proto ho poslal i do zvláštní školy
úplně všichni to věděl i a já to nevěděla
proto mi to neřekl
a já jsem ho nezachráni la

a když jsem se dívala na muže naproti nám
v  newyorském metru

a viděla jeho dimovské oči
a jeho dimovskou j izvu jako rubový šev schizofrenie

a když jsem věděla že poslouchá své dimovské hlasy
věděla jsem že ho zachraňuje někdo lepší než já
a proto je tady proto je naživu

(přeložili Jaroslava Němčáková, Martina Pálušová, Vojtěch
Pícha, Milena Sotolářová, Patrik Varga a Zdeňka Vychodilová)
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Dorta Jagićová

Dorta Jagić
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noční vlaky

hnědý kufr je přichystaný ve skříni ale
na mém křehkém stole není těžká nádražní budova
píšťalka ani výhybkář
jen necestovní si luety knih a sešitů,
stydne tam tmavomodrý čaj k cestám na místě
a mapa světa k žehlení země do hladké desky

když nikam nejedu
jsem doma zamčená jako spisovatel francouzských románů
jako nějaký závislák a noční vlaky mě zdálky lákají
osvětlenými okny, řinčením,
mávají mi vlaj ícími závěsy a spícím cestujícím
z  legrace zaplétají ruce a krky do záclon
jako malé techniky smrti isadory duncanové
strhující a plné nesrozumitelných příběhů
jako temné orient expresy

když nikam nejedu
na periferi ích měst vlaky až příl iš lehce sklouzávají
z  temného navoněného světa
odlepují se z  nádraží jako přání dobrodruhů
letí ve větru jako děti odkvetlé pampel išky
jako dýka pronikají sádlem líných stanic.
nabručené ocelové vlaky prchají z  pastí zastávek s lehkostí,
s jakou bych i já chtěla postupně zapisovat do pracovní knihy
ta tučná slova intercity alta, indian pacifik, eurostar paris transsibir,

tundra express, great southern rail, train grande vitesse

a vagóny dnes večer opět vyrážejí do času-
prostorů beze mě
jako břitvy severních větrů
rozevřených ostří v  široké noci
odřezávají tupé stíny
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když nikam nejedu
přicházím o ty noci , které za oknem mého pokoje
stále víc červenají, jsou modré a teplé
jako sekret světélkujících mořských živočichů
a hvězdy se svíjej í jako živý plankton, gumové bonbóny
a třeskuté zimy jsou rukám příjemnější
než pomalu ohřívaný vzdech pokoje

stojím u okna jako noční hlídač
a naslouchám vlakům jak
zařezávají svou páteř do hustých černých lesů j ihu
jej ich nože vidí a radostí vřískají jen
stromy,
tisy a borovice, řečíky, cesmína
rostoucí nad nehybnou zemí, nad mořem
a zakopanými kostmi ze všech válek
a z  každého míru.
ukl idňuje mě jen, že ani ty voňavé stromy nikam nejedou.
odpočívají jako kosti misionářů, námořníků a strojvedoucích zakopané
společně na dně moře,
dně těžkého koryta země
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První osoba množného čísla

dívka s  tváří věčně zabořenou
do knihy vpisuje do kostí papíru:

ještě jsem mladá, večerní samota,
touha, zrcadlo a kartáč, to nic není.
Jenom noční hypnóza, chřestění kostí hadích nohou
které neexistují a přesto mě vábí
abych nemilosrdně padla do postele
jako pod kola spěchajícího auta nebo
jako pod smrtonosné vlny za sylvií plathovou.
lehnout a už nikdy nevstát!

Ale to nic není, jenom jednotné číslo.

když přece jen sjedu na sáňkách po všech sedmi pádech
do propasti obložené pupkatými buddhistickými zrcadly
jej ichž strnulost, jej ichž prázdnotu nenávidím
spustí se známé žalozpěvy pozorovatelů
o ženě poustevnici mezi nemocnými zdmi domu
jako hlasování zlomených hůlek stařen
podobné klapajícímu chrupu ohromné garbo která se sotva vleče
jako její věta „dejte mi všichni pokoj ! “
bubnování hole se stříbrnou rukojetí ženy
která bude i za pár deseti letí stále
reagovat na dívčí jméno, něco mezi almou,
irenou, vesnou, ivanou, zrinkou, janou
ty drobné stařenky zesnulé v  osamění v  nějaké
usmolené vaně uprostřed pouště gospiče, kninu
pouště arizony a pašmanu
dívej se, dívej
nahá žena v  ledové vaně, ledová vana v  ní
a pusté kraj iny v  psech dingo
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na skříni vzniká fotografie kterou je potřeba roztrhat
na křižovatce s  deseti rozbitými semafory
přestárlé krásky leží ve vaně zadávené zelenou
pupeční šňůrou svých nenarozených děvčátek

A nikomu nic, jen to jednotné číslo.

když ledový vítr zavane nedělí
občas ty podivné stařeny s  podlouhlou první osobou jednotného čísla
potkám na ul ici , na tržnici , jak kulhají v  martenskách
jej ich mladé zelené oči a tváře krvácejí kapi lárami a
a šediny padají v  pramenech na chodník
z  jedovaté kysel iny z  úst mizerného města
jako symptom osudu těch kteří pronikl i do hluboké studny bez oken
studny bez balkonů a vyhlídek
studny vyhloubené v  plamenné černé zemi
pod mariánským příkopem
naplněné nehybnými vyvrtanými těly
osamělých stařenek,
které možná touži ly do krve zakousnout svoj i dvojnost,
do tvaru kříže,
do hl iněného odl itku lásky, prosáknout do útrob lásky,
do tepen a dodat proti látky své vzácné krvi která teče
po léta v  umělé míze ze srdce prvního býka jednotného čísla,
jak se píše v  jej ich knize:
ale není, ale nejsou
ale není

(přeložila Markéta Zelená)
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Milan Dobričić
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Plavba

Plavbou
stěhuješ flóru a faunu z minulosti do budoucna
roztřesená oáza v bouři , když kolem lítaj í kapky a třísky
rachot zamíchal den s nocí a nebe s vodou
Minulost projde, a to je škoda
vše, co projde, a nezopakuje se, je smutné
dokonce i bouře

Plavbou
vracíš si tvář, v útrobách dřevěného monstra hledáš spásu před hanbou
Krása zabíj í, dar zabíj í, když byl stvořen jednou pro vždy; jednu za druhou
trháš vlajky, rozhazuješ kosti , pálíš, sekáš, potápíš

Plavbou
bloudíš s rezavými nůžkami, symbolem záměru
Hovoříš s lodí, tím chytrým psem bez tajemství, a přesto neobyčejným
Bloudíš, abys našel teplo zlatého rouna

Plavbou
sázíš se, pokoušíš neštěstí
ptáš se boha, jestl i tě na vlnách slyší
a pokračuješ s pevným bytím v sobě
a hvězdným nebem nad sebou

Plavbou
zakreslíš čáru, hranu, po které musíš dál
ani doleva, ani doprava, ani nahoru, ani dolů, ani vpřed, ani vzad
skrz skály a kolem netvora ve stísněné svobodě

Plavbou
dosáhneš na dno pod ledem
útes, který je cítit na všech pobřežích
tě odvleče na dno, a ne od moře
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Plavbou
ulovíš obrovskou rybu; bílou velrybu, která tě polkne
j iní j i snědí, a tobě zbydou jen kosti a sláva
a nová plavba

(přeložil Pavel Pilch)
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Temná strana Měsíce

Někdo je v  mojí hlavě

A nejsem to já

Někdo nemotivovaný
Rozčarovaný
Bázl ivý
Unavený
Pesimista
Strašně sprostý

Někdo sobecký
A někdo osamělý
Někdo uražený
A pomstychtivý

Někdo kdo se nebojí smrti

A prý za to můžu já

(přeložila Markéta Zelená)
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Lenka Kuhar
Daňhelová



178

Naposled spolu

Zalykavě se probírat
vzpomínkami,
přetřásat příběhy dětství,
smát se, když slzy
ještě neoschly.

Naposled spolu
vyprovázely jsme j i ,
když odcházela před úsvitem do práce,
za oknem kolo, dvě velké brašny na něm,
úsměv, ruka zvednutá na pozdrav,
a uvnitř, právě opouštěné,
my dvě.
Dvě tváře, čtvero velkých očí,
máváme, dokud nezmizí.

A teď – je den.
Zas někam odjela.
Zůstala navždy na té druhé straně
za oknem.
Sestro má,
kdy jsme si naposledy
byly tak nablízku.
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Kdysi, předtím

Žes měla vztek,
a svíral tě strach,
že ochromila bezmoc –
na ničem nezáleží…

Za noci skřípající
zuby, pláč,
vědomí míjení,
strach z  konečného
minutí se –
bez možnosti návratu.

Nikdy na tomto světě se víc
nesetkáme.
Ale ty si vzpomeň,
vzpomínej ,
že kdysi , předtím,
dávno před míjením,
byl i jsme všichni jedním.
Ži l i jsme v  lásce.
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Svobodu

Mami, já ale potřebuju
svobodu, to znamená chodit
svými cestami, mimo
hlavní trasu, přes
zahrádky za kolonií nízkých
domků, kde bydlí stará
řecká babička, co si mě pořád
plete s  jej ich Soňou, kolem
sběrny, přes kopečky,
pak prosmýknout se kolem
ruského baráku, zdravotního
střediska a hlavním
vchodem do
školy, anebo zadem přes
hřiště, v  plotě je díra,
nikdo o ní neví a já,
mami, potřebuju
svobodu, sousedovic
holku znási lni l i kde? no ve
sklepě na sídl išti , ne tady v
divočině, a až to za pár
let potká mě, už ti to stejně
bude jedno, nic na mě
nepoznáš, teď ale, mami,
potřebuju svobodu, tak mi
nebraň a
nezpůsobuj mi křivdu, nesnaž se
od sousedů dozvědět,
kterými cestami se
potloukám, kudy se toulám,
stejně to nevědí a na mě jenom
vždycky vyzradí, co se j im
právě zachce.

Když budeš si přát, sama ti za to
o svých dobrodružstvích
budu vyprávět.
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Řád věcí

Jsou ti tak čtyři pět let
a tvůj otec tě právě posadi l
na rozpálená kamna.
Před koupelí, nahou.
Omlouváš jeho roztržitost
a vysvětluješ úlekem jeho
nadávky a rány
za to, že křičíš bolestí.
Nevíš, co bolí víc.
A napořád si asi
budeš myslet,
že ten, koho nejvíc mi luješ,
ti nevyhnutelně
vždy
musí ubl ižovat.
Že takový je
řád věcí tvých.
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Ty dvě

Stěží jsem zadržela slzy,
vyřinuly se jako míza
z  pahýlu javorového kmene
pokáceného časně zjara,
když děkovala
svojí mámě, která za ní
při jela na premiéru až z
Lublaně,

a ta nám potom
pozděj i vyprávěla, jak jí
večer předtím dcera
trpěl ivě překládala
všechny scény do
jej ich jazyka, tehdy už jsem

byla kl idná, koupala se
v té jej ich lásce, z  níž
přešlo něco i na mě, na
nás všechny, ano i na

tebe, i když už to
nemůžeš slyšet a vidět,
a možná že je to další

tříska na tvou mohylu, kterou
bych ti tak ráda
postavi la, živo by v  ní bylo
jako v  mraveništi a všechen
stavební materiál byl by
jen láska, čistá láska.
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Vůbec jsem nevěděla

Na Bílou sobotu mě les
k  sobě nechtěl
pustit,
jen seď a pozoruj jemný
déšť, mlhu na kopcích,
sl ibuje letní hojnost, ale

copak to jde, když
venku život nový ze starého
raší, ztěžklé nohy, dech vždy
kus pozadu za tělem a pak

nahoře –
jen pro mě se nebe
otevře, jas ostrý mlhu rozzáří
a vše je rázem skutečně
bílé.

Vůbec jsem
nevěděla, jak často s
tebou mluvím, dokud jsi
neodešla navždy do
svého neslyším.
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Vytrácení podoby

Vidím tě ve všech tvých
podobách a pohybech
zároveň, všechna
léta a pocity
zrcadlí se ti ve  tváři
naráz.
To těkání zachytí
jen šmouha,
a v  té je vše.

Vidím tě, jaká jsi
nikdy nebyla, neboť
obvykle dokážeme
vnímat jen teď a
tady; zbytek je jenom
zkreslování, touha vidět
své.

A přece,
skutečnější než nyní
jsi nikdy nebyla. Vidím
tě poprvé i se svou
láskou k  tobě,
poprvé skrze ni
vidím tě jasně.
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Petr Borkovec
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Čižba

Po tvé smrti jsem cíti l , že mě pozoruješ. Tvoje ostříží oči mě provázely, cíti l
jsem bolest, bylo mi dobře pod jej ich dozorem. Dělal jsem j im pomyšlení,
tak lehce. Popisoval jsem tvé věci , zaznamenával tebe, vzpomínal na tvou
řeč – odevšad cíti l tvůj pohled. Tvoje oči v  předmětech; dívaly se a hýbaly
– bylo to všude. Vybíral jsem to, nepoznával sebe, poznával tebe, byl jsem
bez sebe, utvářen z  tvého souhlasu. Ale pak, jednoho dne, když jsem seděl
v  předzahrádce, mezi zelenou kádí na dešťovou vodu, našimi schůdky
a lísou (všechno tu vlastně bylo „naše“), jsem náhle věděl , že mě
nepoznáváš. Že se díváš, ale že mě nevidíš. Že se ta káď, plná tebe, dívá,
a nevidí mě. Obešla mě hrůza z toho, že tě poznávám jen já. Obešla mě
hrůza, poznal jsem se, svoj i ubohost, a začal obracet kameny.

+++

Nechci se dívat sám. Víš, co ti řeknu: nevím, jak to říct. Když jsi ži la , cíti l
jsem teplo. Když jsi umřela, udržoval jsem oheň – ale poznal jsem, že hřeje
j inak. Tohle byly plameny mých vlastních metafor, jen mého pohledu, mé
fantazie. A já je nechci , cítím, že jsou falešné. Nesnáším ty průniky. Nechci
takhle pronikat, možná vůbec nechci pronikat. Tohle je terra plná
dobývání, mám z  ní strach, podezírám j i . Ale tvé živoucí teplo už tady
není, je j inde a j inak. Chci tvou jámu plnou chladu – moje j iné teplo.

+++

Hledal jsem tvou jámu a obracel kameny. A pak už jsem jenom obracel
kameny, protože jsem to tak dělával , když jsem – za tvého dozoru,
jak vzpomínám a jak ty nevzpomínáš – hledával brouky. A teď? Teď
odvaluju – a nepřirovnávám.
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+++

Podloží kamene, nežl i se změní v  něco j iného. Okamžik, kdy vyschlý vosí
zadeček považuješ za prázdnou kuklu. Průsvitný bílý kořen, nežl i se změní
v  něco j iného. Než se vylíhlé svinky promění v  ostříhané nehty. Střevlík
fia lový v  drahokam, panebože. Mžik, kdy dolet sarančete považuješ za
šustot králíka. Kosa v  l istí za hada. Saranče, nežl i se změní v  něco j iného.
Králík na ostrově, nežl i se změní v  něco j iného. Květ bodláku, nežl i se
změní v  ostrov. Pářící se nosatci s  motýlím pelem, který nelze setřít –
okamžik, kdy to zj istíš. Kos v  l istí, nežl i se promění v  něco j iného. Smyk
hada, nežl i se promění v  něco j iného. Had, nežl i se promění v  něco j iného.
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Zoran Ančevski
Зоран Анчевски
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Emigrantská

Copak už nám nestačí tahle kůže
kterou si svlékáme sami
dle l ibosti
a pak bloudíme jako nuzáci –
touláme se světem
nakažení polygloti í
oněmělí z babylonského viru
– cirkusu

Zapomínáme na chuť
mateřského mléka
na porodní bolesti
našeho prvního slova

A co když jsme si j istí
prazdrojem delty
jakmile se nám proud stane vším –
i zřídlem i ústím i útěchou
vzrušením a ponořením do smyslu který nám uniká
– klamem
Zbaveni jména
hledáme stopy
ozvěnu našeho smíchu a chudoby
pláče a bohatství
každý den kopeme příkopy
– hroby
které nám doba plní
a ostrými kopími nám brání v návratu
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Balkán

Kloaka na kacířství
a na kacíře
které Evropa upaluje
a hasí na svých hranicích
natahuje je
na Prokrustovo lože
a nekřestansky
j im razí hřích
do mozku

Je uzlem světla a tmy
který zpravidla
roztíná pouze nůž

Je křiž-o-vatkou ze šibenic
mlatem z (k)os(tí)
vod-o-pádem slz…

Kvůl i přemíře minulosti
nemá ani kl id
ani přítomnost

(přeložila Kamila Chalupová)
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Zoran Anchevski
Зоран Анчевски
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Emigrant

Is not this skin enough
that we shed ourselves
at wi l l
then naked we go wandering—
roaming the world
infected with polyglottism
struck dumb by the Babylonian virus
—a circus

We forget the taste
of mother’s  mi lk
the pains of labour
of our first word

And what if we know for certain
the source of the delta
when the stream becomes everything—
a spring, an estuary, and a consolation
excitement and immersion into the meaning that escapes us
—a delusion
Nameless
we search for footprints
echoes of our laughter and poverty
weeping and wealth
we dig trenches every day
—graves
that time fi l ls up
and its sharp spears impede our return

(trans. Dana Straková and Stefan ”Cheeseus” Stefanov)
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The Balkans

A  cloaca for heresy
and for heretics
whom Europe ignites
and puts out on its stakes
stretching them
on the Procrustean bed
un-Christianly
branding sin
upon their brains

A  knot of l ight and darkness
which as a rule
only a knife can sever

A  cross-roads of gal lows
a threshing floor of (skele)tons
a water-fal l of tears…

Because of excessive past
they have no peace
no present

(trans. Petr Anténe)
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Petr Borkovec
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Fowling

After your death, I   felt you observing me. Your eyes fol lowed me l ike
a hawk, I   was in pain, I   felt wel l under their supervision. I   indulged them,
so easi ly. I   described your things, took note of you, recal led you, thought
back on your voice—I   felt your gaze everywhere. Your eyes in objects; they
were looking and moving—they were everywhere. I   chose this,
I   d idn’t recognise myself, I   recognised you, I   was beside myself, formed
by your agreement. But then, one day, when I   was sitting in the front
garden, amidst the green rain barrel , our steps and the hazel tree
(everything around here was, in fact, “ours”), suddenly I   knew you didn’t
recognise me. You were looking, but you didn’t see me. The barrel , ful l
of you, was looking, but didn’t see me. Terror engulfed me because only
I   d id recognise you. Terror engulfed me, I   came to recognise myself, my
misery, and began turning over stones.

+++

I   don’t want to look alone. You know what I ’ l l tel l you: I   don’t know how
to say it. When you l ived, I   could feel the warmth. After you died, I   kept
the fire—but I   could tel l i t warmed differently. These were the flames of my
own metaphors, my own gaze, my fantasy. And I   don’t want them, I   feel
they are false. I   hate those intersections. I   don’t want to intersect l ike that,
maybe I   don’t want to intersect at al l . This is a terra ful l of conquest, I ’m
afraid of it, I ’m suspicious of it. But your l iving warmth is not here
anymore, it’s  elsewhere and otherwise. I   want your pit ful l of cold—my
other warmth.

+++

I   looked for your pit and I   turned over stones. And then I   just turned over
the stones, because I   used to do it l ike that when—under your supervision,
as I   recal l and you don’t—I   was looking for beetles. And now? I   rol l the
stones away—and I   don’t level them.
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+++

Stone subsoi l before it turns into something else. The moment when you
regard a dry wasp abdomen as a hol low pupa. A  translucent white root
before it turns into something else. Before being hatched, woodl ice
change into something else. A  violet ground beetle into a precious stone,
my God! The moment when you regard a grasshopper’s  flying range
as a rabbit’s  whirr. A  blackbird in the leaves as a snake. A  grasshopper
before it turns into something else. A  rabbit on an island before it turns
into something else. A  thistle flower before it turns into an island. Mating
weevi ls with butterfly pol len which can’t be wiped off—the moment when
you find that out. A  blackbird in the leaves before it turns into something
else. The sl ither of a snake before it turns into something else. The snake
before it turns into something else.

(trans. Petr Anténe)
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Lenka Kuhar
Daňhelová
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Last Time Together

Sobbing to recol lect
memories,
to talk over chi ldhood stories,
to laugh when the tears
have not dried.

The last time together
we saw her off
as she left for work before dawn,
her bike beyond the window, with two big bags,
a smi le, an arm raised in goodbye
and inside, just abandoned
we two.
Two faces, four big eyes,
we wave unti l she disappears.

And now—it’s day.
She has left again somewhere.
Stayed forever on the other side
beyond the window.
Dear sister,
when was the last time
we were so close together.
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Once, Before

That you were angry,
the fear seized you,
the despair paralysed—
nothing’s worth it…

At night grinding
teeth, weeping,
consciousness ebbing,
fear of the final
passing—
with no chance to return.

In this world we’l l
never meet again.
But remember,
recol lect,
that once, before,
long before the passing,
we al l were one.
We l ived inside love.
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Freedom

Mum, I real ly need
freedom, that means walking
my own roads, off
the beaten path, across
l ittle gardens behind groups of low
houses, where the old
Greek granny l ives, she sti l l
mistakes me for Soňa, around
the salvage yard, over the hi l ls,
then go past
the Russian house, the health
centre, through the main
door to
the school , or through the back
door to the playground, a hole in the fence,
no one knows about it and I ,
mum, I do need
freedom, the neighbourhood
girl was raped where? Right, in
the cel lar in the housing estate, not here in
the wi lderness, and if in a few
years it happens to me, you sti l l
wouldn’t care, you won’t recognise anything
of me, but now, mum,
I do need freedom, so don’t
stop me and
don’t wrong me, don’t try
to learn from the neighbours about
which roads I
take, where I ’m wandering,
they don’t know, they only
always say whatever they want
about me.

If you beg, I ’ l l tel l you
about my adventures
myself.
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The Way of Things

You are about four or five
and your father seats you
on a burning stove.
Before the bath, naked.
You excuse his absent-mindedness
and explain in shock his
insults and punches
on account of your cries of pain.
You do not know which hurts more.
And maybe forever
you might think
he whom you love most
always
inevitably
must hurt you.
That it is
the way of things for you.
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Those Two

I could hardly hold back the tears,
they poured l ike sap
from the stump of a maple trunk
chopped down in early spring,
when she was thanking
her mother, who came down
to see her premiere, al l the way from
Ljubl jana,

and she, after that,
told us how her daughter was,
the night before,
patiently translating
al l the scenes into
their language, I then

calmed down and bathed myself
in that love from which
something moved me,
al l of us, yes, even

you, although you can’t
hear it or see it
and maybe it’s just another

straw on your burial mound, which
I ’d love to bui ld you,
there would be l ife in it
l ike an anthi l l and al l
the bui ld ing material would be
just love, pure love.
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I   Had No Idea

On Easter Saturday, the forest
didn’t want to
let me in,
so just sit and watch the smooth
rain, mist on the hi l ls
promising summer abundance, but

how is it possible when
outside new l ife sprouts from the
old shoots, heavy legs, the breath always
a bit behind the body, and then

above—
just for me, the skies wi l l
open, sharp brightness wi l l i l luminate the mist
and everything wi l l be suddenly truly
white.

I had
no idea how often I
talked with you, unti l you
went away forever to your own
“can’t hear you”.
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Vanishing Image

I can see you in al l your
images and movements
at the same time, al l the
years and feel ings
reflecting in your face
al l at once.
My mind’s fluttering
wi l l be caught only by a smudge
and in that is al l .

I see you how you
have never been, for
normal ly we can
perceive just the here and
now, the rest is just a
distortion, the thirst for seeing
one’s own.

And sti l l ,
you have never been
more genuine than now. I see
you for the first time with my
love for you,
for the first time, thanks to this,
I can see you clearly.

(trans. Lada Smejkalová)
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Sailing

Sai l ing
you migrate the flora and fauna from past to future
a trembl ing oasis in a storm, drops and spl inters flying about
the clattering stirred day into night and heavens into water
The past wi l l fade, which is a shame
al l that fades and doesn’t repeat itself is sad
even a storm

Sai l ing
you save face, search for shelter from shame in the bowels of a wooden

monster
Beauty ki l ls, a gift ki l ls if i t was created once and for al l ; one by one
you tear up flags, throw bones, burn, chop, sink

Sai l ing
you wander with rusty scissors, a symbol of intention
You talk with the boat, that cunning dog without secrets yet so unusual
You wander to find the warmth of the golden fleece

Sai l ing
you hazard, tempt bad luck
you ask god if he hears you in the waves
and you sai l on with a firm being inside yourself
and a starry sky above

Sai l ing
you draw a l ine, an edge you must fol low
neither left nor right, neither up nor down, neither forth nor back
past rocks and around a monster in confined freedom

Sai l ing
you reach the bottom below the ice
a cl iff one feels on al l coasts
dragging you down to the bottom, and not away from the sea
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Sai l ing
you catch a huge fish; a white whale that swal lows you up
others eat it, what is left for you are bones and fame
and to set sai l again

(trans. Dorota Bachratá)
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Dark Side of the Moon

Someone’s in my head

But it’s not me

Someone unmotivated
Disenchanted
Faint-hearted
Weary
A pessimist
An incredible slanderer

Someone selfish
And someone lonely
Someone injured
And vengeful

Someone who’s not afraid of death

And it seems it’s my fault

(trans. Jakub Marx)
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Dorta Jagić
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night trains

my brown suitcase is ready in the closet but
there is no heavy rai lway bui ld ing on my fragi le table
no whistle no switch
only the non-travel l ing si lhouettes of books and notebooks,
the navy blue tea for travel l ing on the spot gets cold
as wel l as the world map for ironing the earth into a smooth plate

whenever I   don’t go anywhere
I   am locked up just l ike an author of French novels
just l ike an addict, and the night trains entice me from afar
with their glowing windows, clanking,
waving at me with their streaming curtains
which entangle the arms and necks of sleeping passengers for fun
l ike tiny lethal techniques of isadora duncan
thri l l ing and rich with incomprehensible stories
l ike dark orient expresses

whenever I   don’t go anywhere
the trains on the peripheries sl ip a l ittle too easi ly
from the dark perfumed world
peel ing off the stations l ike adventurers’ wishes
flying in the wind l ike chi ldren of a blown dandel ion
dagger piercing through the lard of lazy stations
grumpy steel trains fleeing easi ly from the snares of stops,
just l ike I ’d love to lay down the words one by one
into the workbook
those fat words intercity alta, indian pacifik, eurostar paris transsibir,
tundra express, great southern rail, train grande vitesse

and the rai lway cars take off tonight again into the time -
spaces without me
l ike north wind razors
open blades in the broad night
cutting dul l shadows away
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whenever I   don’t go anywhere
I   lose the nights as they turn crimson behind my
window, they are blue and warm
like secretions of fluorescent sea animals
and the stars are squirming l ike l iving plankton, jel ly candies
and severe winters feel nicer to your hands
than the slowly warmed up sigh of your room

I’m standing by the window l ike a night watchman
l istening to the trains cutting
their backbone into the thick black forests of the south
their knives can only be seen by trees shrieking
in joy,
yews and pines, terebinths, hol ly
growing over the immobi le land, over the sea
and bones buried from al l the wars
and peaceful times.
my only solace is that the fragrant trees won’t
go anywhere either.
they rest with the bones of missionaries, sai lors and
engine drivers, buried
together at the bottom of the sea,
the bottom of a heavy bed of the earth.
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First Person Plural

a girl with her face always buried in
a book inscribes into the bones of paper:

I ’m sti l l young, evening sol itude,
desire, mirror and brush, that’s  nothing.
Just a night hypnosis, the rattl ing bones of serpent legs which don’t exist

yet lure me
to fal l merci lessly into my bed
l ike under the wheels of a rushing car or
into a deadly wave fol lowing sylvia plath.
to l ie down and never rise again!

That’s  nothing, however, just a singular.

when I   sledge, after al l , down al l the seven cases
into the abyss l ined with potbel l ied buddhist mirrors
whose inertia and emptiness I   hate
notorious elegies are sung by the spectators
about the hermitess within her sick house wal ls
they sound l ike the old women’s  broken canes voting
so close to the clattering teeth of giant garbo who barely walks
l ike her words, “ I   want to be alone! ”
she’s  drumming her si lver cane handle, this woman
who would after a few decades sti l l
respond to her maiden name, something between alma,
irena, vesna, ivana, zrinka, jana
those tiny old women passing in their sleep in some
soi led bathtub in the middle of the deserts of gospić, knin
deserts of arizona and pašman
look, look
a naked woman in ice cold water, the cold bathtub inside her
and desolate lands in dingoes
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a photograph coming into existence on the wardrobe needs to be torn
at a junction with ten broken traffic l ights

they l ie in their bathtubs, overaged beauties choked with the green
umbi l ical cord of their unborn girls

Nothing to anyone, just the singular.

when the ice-cold wind blows through a sunday
those odd old women with their oblong first person singular
I   sometimes meet in the streets, hobbl ing in their doc martens
their young green eyes and faces bleed through capi l laries and the

strands of their gray hair
fal l to the sidewalk
due to the poisonous acid in the mouth of this wretched city
as a symptom of the fate of those who entered the deep wel l without

windows
wel l without balconies and vistas
wel l dug into the fiery black ground
under the mariana trench
fi l led with motionless dri l led-out bodies
of lonely old women
who might have wanted to bite their dual ity unti l i t bleeds,
into the shape of cross,
into the clay casting of love, to seep into the bowels of love,
into the arteries, adding antibodies to their precious blood which flows
for years in the artificia l sap from the heart of the first bul l singular,
as their book says:
yet it is not, yet they are not
yet it is not

(trans. Robert Hýsek)



218



219

Rezka Kanzian



220

I

sighs from the head
in seductive spread

deeper dream
dream deeper

I ’m dying
I ’m dying

on the border of words

don’t be afraid
don’t be afraid

there is no language

innocent
and immaculate

deeper dream
dream deeper

that voice is thine
not mine

don’t fol low me
don’t force me into words
they are infinitely tired

everything running even farther away
and shifting
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time is not
there is no time

for a poem
today

there is enough of everything
and too much

al l is tangled
and intertwined

how should I   separate
seeds from weeds

on crossroads
of terms without numbers

almost a guess
almost a reflection
almost a touch

language is showing me a language

don’t fol low me
don’t force me into words

infinitely tired is
the wounded poem
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I I I

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

sti l l l ives

despite al l borders
of the verifiable

sti l l bel ieves

doesn’t judge
what is right

what is not

she knows about the exquisite taste
darkly wi ld

her changel ing
in my home outstretches

palms turned upwards
never traffics

in words

only kidnaps
steals and ki l ls
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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 chi ldren and grown-ups

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

the backfoot witch
sti l l
sharpens the bl ind knife

her wolf
she fears not

because from now on
she l ives in the woods
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IV

mother, mother

don’t leave me alone
or she’ l l take me

her heels in front
her toes behind

she leads a black flock
of mice and rats

behind me
mother, mother

give me a sl ice
of rye bread

fragi le crabapples
and sweet cider

and I   wi l l be a
good girl

I   wi l l help
with sowing and harvesting

her heels in front
her toes behind

I ’m planting the flowers already
pink pictures
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what blossoms
without blossoms

ferns
juniper
or daisies

cut
quickly cut
the flowers

hai l is coming
the house is already on fire

mother, mother

don’t leave me alone
or she’ l l take me

her heel in front
her toes behind

hot hai l
icy rain

am I
I   am

mother, mother

the twisted foot
just hurts so much

your hot fire
devours my eyes
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XII

someone is watching me
someone is observing me

between heaven and earth
among gods and devi ls

fol lowing me
who

sometimes here
sometimes there

once so strange
then fami l iar

is the step

soft
or strong

once too close
then too far

I   won’t overlook

neither origin
nor ending

I   see no way
that gobbles up footsteps

the whirl of an invisible track
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XIII

I   hardly get up
I   slowly walk

spontaneously
I   fa l l

from night to night
from matter to matter

day by day

I   lay
unwi l l ingly

don’t know how to go further
can’t go back

two feet
two dots

between here and there

an eye leaks
an ear fal ls

between here and there
I   left

but where
wi l l I   return again

(trans. Dorota Bachratá)
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Seagulls

He was looking for his shadow
which he had lost in the distance.
As he was reading the parchments of the inventor
Ctesibius on his water clock,
walking barefoot on the shore without seabirds
and leaving after himself a shadow of seagul ls with folded wings.
Fishermen, priests and Odysseus’s bastards
in blue T-shirts with a bal l in their hands
greeted him—Good morning, master.
He answered with a cry of a seagul l
scared both by himself and the croaking.
For centuries he lazi ly
looked for his shadow
but in fact, being a martyr, he never lost it.
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The Morning When the Horizon Changed His
Personality

He was leaning out of a barque.
He took a deep look at the surface stretching to the horizon
more peaceful than the wistfulness of the South
and clearer than Venetian glass
to count his patches of grey hair and wrinkles.
But
in the image on the surface he sighted the soul
of a middle-aged poet, a conspirator
at Caesar Octavianus’s  court.
He took fright and squinted his eyes.
Bel ieving that he had got drunk
on the scent of lemons at the port
or on the l iquor from carob pods,
he rowed back
to the threshold of the palace.
In his bed the cat was waiting for him.
Yet,
as he was lying down to sleep,
a laurel wreath fel l off his head.
There was not a sole mirror
in the whole world.
Ever since that night he could only look at himself
on Roman coins.

(trans. Petr Anténe)
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The Lake

She emerged
from the dark lake
ful l of morning shadows
and her swarthy body
suddenly gl istened.
She saw me.
Her smi le froze
and rang on the wet stones…
She opened her arms,
eager to embrace me…
This astonished water nymph—
this woman made
of drops…
Speechless
I   retreated up the hi l l .
We both emerged
from the very same lake,
but in different
times.
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The Tree and the Bird

A  pair of fluttering wings
at the thin treetop.
The bird appears to be flying,
actual ly having landed.
What a precarious resting place,
the shelter sways,
but the bird finds support
in random dancing.
I ts claws can feel
the leaves,
the trunk
the unceasing sap of the earth,
the powerful pulse of the world…
What a magic moment
when
the bird gains roots,
and the tree—wings.

(trans. Robert Hýsek)
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Cave Paintings

Increasingly, I   am l ike
Cro-Magnon Man.
Turning my back on the world. Don’t feel l ike leaving
the cave.
Painting birds and animals with guano.
Carving deities in stone. Creating
a universe of my own.
Wishing I   l ived in another,
less
cruel world.

Yet hunger, unrelenting hunger,
sooner or later,
wi l l force me outside.

Outside, where the sabre-tooth tiger is waiting.

(trans. Stefan ”Cheeseus” Stefanov)
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vuvuzela

you gaze weakly, l iving grey. i   feel
the foetus of helplessness scream in anguish
from the core, as if in regret of not emerging.

but it was just given to me, its horn blown. its horn
blown from the chest l ike an elephant when my diaphragm drops.

only then do i   recognise that i   do not have tusks and with their back to me
everyone l ike a tiger declares “denied” and stamps it

on my head, tel l me, wouldn’t it be easy just
to wake up and sweep away the unavoidable

future? simply not mention the
undone steps and ignore pro

gress. into thirsty b
lack forests sti l l
and stop. lungs
whistle wi ld ly
skid and then
come hours.

three quarters of the time

you wi l l hear
words. but as if
they had no p
la
ce in the ear.
they try with the other.
maammoth! you tel l them.
they try to conquer y
our consciousness, pro
vocatively l ick your ear
canal , bend over the anvi l
one “spank! ” so
they feel you understand them,
so they stand for something!
they whip themselves to a naked clause,
whi le their morph feels
the harmless swish of the tai l .
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#2e0624

Entwined with memory circles,
the mechanical good from sci-fi fantasies
rooted in our discussions. Without difficulty it rises from the ultimate
theme, al l is one of the irreducible opuses. I t looks l ike Lego
and wooden blocks from Sweden, which makes the medium natural
through which a dream may be bui lt.
Yet I   wonder where such a mass of coldness
comes from in those creative games.
x
Duration recedes and no remains,
it seems we reach the heart of the matter.
Elements of communication form a mass of various colours,
according to the amount of l ight around.
Towards the end of the discussion we arrive in tune of
the housewarming of a holographic apartment

And

the names are crossed out
in unreal worlds,
I   choose to pul lthebl indsof sentences.
—Life shallonotherwebsfurther breathe

Hands bid farewel l to al l with difficulty,
their grief tastes of peanuts.
This work wi l l curve into memory too,
if we wi l l know how to survive
at least in friendl ists.

(trans. Dorota Bachratá)
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[Eve fought the devil in her dream]

He was foretold by signs: ugly blotches permeated
her face and gradual ly spread over her whole body.
The air thickened with uneasiness. He would appear
abruptly. Or maybe he was always here, here, in the
middle of a crowd of people? Their gazes touched,
her birdl ike one and his—from the depths of an
infernal abyss. There was no way back—he knew he
was recognized and she knew he knows who
recognised him as a murderer from the very
beginning. Eve was hitting him with a chair in her
dream, and he softened l ike a rag dol l . She had to
hit him for a long time, because when she stopped,
he regained his strength and power. Eventual ly, her
hands grew numb and al l her remaining strength ran
from I-don’t-know to real ity. He stayed there.
Waiting. In the depths of night, in the depths of a
dream.
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[False angel]

Jola caught it in the Netherlands. From a TV healer.
One time, swarms of dots of l ight started to
osci l late in Jola’s  eyes. She spotted a bal l of l ight
right next to her, changing colour. The bal l was a
person. He was stroking her palms and l ips al l the
time. An Angel of Light, thought Jola. Later, it
became unpleasant—the bal l interfered with her
work, it wouldn’t let her sleep, it whispered sinful
thoughts to her. At last, the Angel of Light turned
out to be a foul-mouthed pest—he raped her once,
twice. The bal l d isappeared after a confession and
an exorcism. Jola ran from an I-don’t-know to an
even-bigger-I -don’t-know. Now she says she is as
l ight as a feather and al l pure, and that she knows.
The only thing she doesn’t know is where the false
angel went, the one that made bel ieve he was an
angel of l ight. Maybe he returned to the tube? To
the Netherlands?
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[Orpheus’s head]

Marcin was the son of Oeagrus and Cal l iope. When he
was twelve years old, he started singing and sniffing
glue. At first, he had it al l under control : he did as
much as he wanted, when he wanted. When he sang,
trees and stones and people and wi ld animals
danced, and mountains hurled themselves into the
sea. And trees grew l izard heads that foretold the
future. They also tried to persuade him to murder,
and when he refused to ki l l , they threatened him with
sudden death and eternal suffering afterwards. At
last, Marcin understood that his l i fe was no longer in
his hands. He gave up. The district maenads waited
just for that—they tore him to pieces, cut off his head
and tossed it into the river. The usual fate of a corpse.
How he sang then! He was in a head, floating to the
sea, and he was the river that carried the head away
as wel l . The head sang and the river sang. He was
eighteen years old when Apol lo found the singing
head and the singing river and yel led out: “ I ’ve had
enough of you and your singing! ” Marcin got offended
and decided to stay quiet. Forever. “We let ourselves
be led l ike chi ldren, by the void,” he thought, and ran
out to meet it.
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We Let Ourselves Be Led like Children,
by the Void

I t is about there. There.
There where we are
to meet.

I don’t know
where there is
or whether it is at al l .
Maybe nothing’s there.
I don’t know.

We give ourselves up to
I-don’t-know.
We let ourselves be led l ike chi ldren,
by the void.
We meet other chi ldren there.
We watch how they
amuse themselves
dance themselves
haunt themselves
in I -don’t-know
how they give birth to themselves
and leave
into another
I -don’t-know.

(trans. Dorota Bachratá)
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+++

You can’t take leave of this dump—but your senses can
and it’s harder to hump it here than to the Promised Sand.
One can only be raised up in this mystery—out of the bui ld ing rubble
of history ejected to this long rejected erased land.

Not forgotten. . . by God, under an angel ’s wings
its geography brings it trouble often
pretending to be terra incognita across the seven seas
chipping in to buy its Columbus a coffin.

This former Hyperborea, breastfed on the blood
of Titans, now a hypertrophied space which frightens.
And one must add pine needles to one’s teas
to chase away tomorrow’s hung-over (c) loud. 

Sure you can yel l a l l over the place and swal low misfortune hungri ly—
tomorrow wil l be l ike today, only here it comes a l ittle early.
And if we wash clean down to the bones of this disgrace,
we can never lose the treacherous accent of keeping dumb.

What can one ask for in these conditions? Freedom?
Or piss it away? One can ask to be born not-here
and to know the bard who wi l l whisper up the name
of the motherland—understand—and the heavens wi l l hear.

(triangulated by Matthew Sweney)
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Pero Le Kvet
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+++

I
l ived

some time on the
mountain peak and into the air

dug my own grave after a whi le and
grew indifferent and returned among people

+++

I sat by the sea al l night
but didn’t find the courage to walk on the backs of waves

in the morning fishermen found me l icking rocks

+++

I took the bus once somewhere
the old man beside me

turned to stone
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once I sat at the table
with a real surrealist

he told me
about the voice of blood
about the gl immer of wind
about restless muses
about stones in flame

his eyes were closed
and his breath fast

I l istened to him motionless
even though
from my hands
crawled ants

(trans. Dorota Bachratá)
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Małgorzata
Lebda
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clamshells

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

here in the north the cold is fresh biting in the eyes watching
ripples ships smoothly sai l ing to a berth the Baltic sti l l is in the mya
stage naked chi ldren know what to do gathering shel ls rubbing
sand in their palms examining bl isters on their skin at the pier finding
big shel ls they put to their bodies and the shel ls l isten to the chi ldren’s

inner continental hum

(trans. Tomáš Roztočil)
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spells

to my siblings

infanti le places with moveable wooden blocks remain after us
sweets photographs on which we safely know so l ittle

we begin casting spel ls

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

(trans. David Livingstone)
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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 vi l lage 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 l ike our neighbours
drown female puppies several years later i ’m reading różewicz man is the
only creature that created God who created man i suddenly want to return
to the spring and pul l the echoes out of the water so that they wi l l cal l us

(trans. Jakub Marx)
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sulphur and the cold

two cemetery candles in my plastic bag we walk down the si lent vi l lage
along the asphalt ridge we pass the l ibrary broken windows a stream
a chapel places waiting for resurrection or sunrise dad
l ights a cigarette acrid smoke blending with the fog

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

(trans. Robert Hýsek)
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Aksinia
Mihaylova
Аксиния Михайлова



260

The Atlas That Grew Old

As if the same fields,
but different names of cities,
gardens and periods,
provided us a temporary home:
we’ve carried it on our shoulders and under our arms,
whitened are the shadows after the former
inhabitants, only the unsaid fears have remained.

Unti l once on Tuesday evening
the ageing prostitute—memory,
deluded me
when she pul led a music box out of the pantry,
a bal lerina

and my first ten years
from beneath a thick layer of dust.

“Look at the atlas of your body,”
she told me slyly,

“ landsl ides
on the hi l locks of your chest,
the spring between your thighs is drying out,
so leave the house,
the fish which inhabited it
release their roe on the other shore.”

Now I l ive in a caravan
and I want to tel l you about the joy

from l ittle things
which the landscape gives

and takes,
two kids are playing by the road
cal l l ing me “momma,”
some man in the seat next to me
claims

I ’m the best thing in his l i fe.
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I can’t give you any address.
The caravan’s windows are coloured
with oi l paint
and I don’t know where it’s heading.

(trans. Jiří Žák)
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Josef Mlejnek
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The Way to Angel’s Hill

The way, the path wound upwards and could take you
to Angel ’s Hi l l . A l ight under the candelabra of darkness.
They used to cal l this region “mi l i tary space”. After the amnesty
in 1960, released prisoners returned down this road.
We offered them something to drink and bread with lard
and pork crackl ings. They stayed outside, never entered
the house. The landscape is within me, detai led, 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 Záhoř’s bed. Only the
crippled apple tree remembers me. With its very
last apple supplying the sun in the semidarkness.
At an insurmountable height. Out of my reach.
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Liturgy

My grandparents used to take me to mass,
to a l iturgy 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 cei l ing 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 al l from? The people, animals, things.
Why God…

Then it took years before I could
become a chi ld again.

(trans. Robert Hýsek)
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Walther

My father's predecessor, the gamekeeper
named Walther,
had a wife too passionate and vain,
had embezzled a sum,
but even before often used to
sel l timber on the stump.

He did six years in ja i l .

When he was pardoned,
he didn't want to return to his wife,
but right on the first Saturday
he set out for her at dusk,
because somewhere in the house
was his stashed Walther gun,
But his wife wasn’t at home,
she had left for a dance a moment before.
Did he want to make peace or ki l l her
waiting there in the dark several hours?

She was back by midnight, with a lover.
He hid under the bed,
and there, when they put out the l ight,
he blew his brains out.

(trans. Jiří Žák)



267

+++

No, the words don’t serve as a foi l for music.
But sometimes it seems
as if the verse were only a smal l hook
or a claw
by which you catch hold at last
and not fal l into the eternal
drowning of not sai l ing.

(trans. Jakub Marx)
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Franciszek
Nastulczyk
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returning from Olomouc

the key of migrating geese
among the church spires
we walk
jesuits and canons
dark university gates
beeches in flame cold chiseled stairs
stairs to the auditorium
(K. thinks it’s used for audits)
and she isn’t that wrong
we l isten to Khodasevich’s steps on Smolensk Square
the thin shriek of butterfl ies pierced
by Nabokov’s entomological pin
we try to name the nothingness, clumsi ly
interpreting that There in various languages into
our Here
unti l
a pigeon hits our window at ful l speed
in its suicidal mission

(trans. Robert Hýsek)
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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 ’ l l go where clouds touch the ground
maybe the curtain wi l l go up
and feel ings wi l l be prime and pure
l ike dew on leaves
l ike water in a stream
and you wi l l come back, al l ineffable and incredible
you wi l l 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 neckl ines
maybe it was my dream
hidden behind a newspaper on the bus
at noon the sun rose too early
at ascension
only numbness remained
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
l ike slag and ashes
you enter and don’t come back
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you say something and there’s nobody to understand you
l ike concrete and steel
are years
you won’t change anything
that which was forgotten
bad and shameful
wakes up in dreams and in our si lence

a flock of pigeons in the sky
gl ittered and disappeared
in the garden on the grass l ies 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
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island

I have found my island
no one else has the right to be there

almost round, al l of rocks and sand
impossible to l ive on

there is no l ife visible to the naked eye
there is nothing visible to the naked eye

there are deep ravines and plains
steep cl iffs and fine beaches

that’s al l
but it isn’t al l

there are no laws on my island
no right angles no paral lels

but there is an infinity of sand
visibi l i ty from the finish to the start

(trans. Petr Anténe)
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Duško
Novaković
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Grouse

I f you don’t have your own hunter’s story, then you can
Use this one, in case you don’t know, in conversation
How to stress what kind of hunter or a person you are

In this story I skip the strol ls through amber meadows
Good mood of the party underpinned by sips from a flask
I also skip ki lometers of boasting
Of a butcher of one hulking bear from Tito’s era
I skip uprooted moldered trunks, a stream where we washed up

Then we al l got our zones assigned and a signal ing device
And were informed where there is a gathering point when the whistle

sounds the end of the hunt

And I stood right in front of him, in front of something that is cal led
A restless, panicking creature
He tried to run and take off towards his safe haven in the grove
But his pair of wings, l ike some old-fashioned, clumsy airplane
Take him into a bush where he col l ides, beak forward, in ridiculous twists
And rol ls over a few times

He hardly even gets back on his feet and l ike a man who is
dusting himself off

He goes in my direction, getting closer and closer to me
Even without clowning around with binoculars I could see that he is
The lousiest of his kind, an outsider to his breed
Limping on a stump of a left leg, with swol len eyel ids
Grapes of raspberry-l ike tumours
Left him almost without sight, maybe he lost his sense of orientation

He marched right against the barrel l ike somebody who has come to
peace with himself

Suspecting that I could change my mind and wouldn’t pul l the trigger
He knew the score, that he is old, tumorous, and lonely
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That he has been ostracised, that is to say unfit for nature’s plans
It’s just a matter of time when his case is closed

And before he passed me by
He stopped and looked me in the eye
Then he bowed to me just sl ightly, in a somewhat brotherly fashion
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We Sent Parcels, Perhaps
to Ease Our Conscience

To Mileta 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 del ivered on time

Whether they got distributed, whether they got eaten
Or if they get excavated from the ruins after al l

Because peace was not given a sel l -by date l ike the parcels
Not even the fear that war wi l l come to an end was l imited by the number

of parcels

But we kept sending and sending parcels unti l i t took someone to say:
When we stop doing it wi l l we sti l l be useful?

(trans. Pavel Gončarov)
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Halyna
Petrosanyak

Галина Петросаняк
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+++

We crossed the border. In foreign fields we picked flowers,
mouthing the words of a language heard which wasn’t ours,
sleeping under the open sky, and our home land
was permeating our dreams less and less, some brand
unchanging impressed into its winter landscape,
places noble and rough. Occasional birds, voices fl i tting,
the scent of home were al l fading from memory; fitting
seemed the haze of forgetting, bothering no one.
The land of our choosing we accepted as done.
And l iving here was as pleasurable as it could be. Obl ivious,
however, embarrassment arose from time to time
when in ordinary conversation came the chime
of a strange old man from Ithaca, a mysterious Odysseus.

(trans. Dana Straková and Matthew Sweney)
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To stay in the Dominican School near Vienna forever
To pray only in Ukrainian to amaze the Sisters.
Sometimes after the evening prayer to write letters to one’s dearest,
To ask about their health and how the garden is growing.
To go to market every day through Schlossbergstrasse,
To get used to prosperity, to buy a car,
To l ive in harmony with oneself, to give thanks to the Saviour
For everything having worked out so wel l . And al l of a sudden,
In about twenty years, when nobody sees
The foreigner in you anymore, to awake at dawn,
To pray in Ukrainian to amaze people once again
And to keep wearing the Dominican robes,
To be wel l aware of what you are exchanging and for what,
To set off on a journey meaning not to come back,
And to amaze those who never thought the word “homeland” had
Such an elusive meaning.
And to amaze yourself.

(trans. Dana Straková)
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Arseny Rovinsky

Арсений Ровинский
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+++

no one l iked Semyon they al l
said he was an alcohol ic and Semyon
happi ly walks around the vi l lage
meeting the misters and missuses

no one arrived—yet it seems l ike everyone is here
and from what you hear
it’s l ike he was in America
among friends
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+++

she could do more
no doubt she could do more
she could fly in something better
there is one in the kindergarten playground
with a propel ler though

Lyusa dreams nothing but dreams about birds only birds
birds are the only ones who excel everywhere
everything else is more or less
the same
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+++

Dasha discovers secret towns everywhere
ordinary l ife has lost its appeal
she’d get out of the train in say Pavlodar
there’s one more Pavlodar inside and she’s the only one
who can sense it

there you are Dasha you’re on your own
so many beautiful things around here just for you
Dasha keeps tel l ing herself

(trans. Robert Hýsek)
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go take al l your strength and go
at first glance it’s an ordinary butterfly
an ordinary insect
one minute suffices only a minute from now
you are not the person
you were
the Ital ians flying home the French flying home
but Samoryan and Budur are staying
brave and defenseless
they spread out on the hot sand
their completely soaked things
and sit and wait

(trans. Matthew Sweney)
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Tanja Stupar-
Trifunović
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The Journey

The writer was on the journey for nine hours
he read his short stories for half an hour his wife was slumbering
she doesn’t l ike the way he writes
and she l ikes another writer
as a reader of course
writers aren’t for l iking but for reading

Hansel and Gretel set out on a journey
to look for the truth
they scattered bread crumbs to find their way back home
but birds pecked the crumbs up
and Hansel and Gretel spent al l their l ives on the journey
except for a few days at a luxurious magic hotel
of sweet forgetting which could cost them their l ives

The writer and his wife had accommodation in an expensive hotel
paid for by the reading organiser
their faces were pale and tired from the journey
she went with him because he has health problems
at night they were lying in bed next to each other stiff and cold
as if waiting for death

Hansel and Gretel have been dreaming of their return for years
when Gretel begins talking about home or suggests bui ld ing a new one

anywhere of any kind
Hansel comforts and consoles her by explaining man as a rootless being

whose only certainty is levitation above an abyss of which he knows
nothing, only suspecting that the house of his being is floating in
the air without a foundation thanks to love

and that the house is in fact the journey itself fool ish Gretel so you can’t
return or leave

because the house goes with you
Hansel tel ls her al l of that and cries in secret, dreaming of the house
that was at the beginning of it al l
before the journey

(trans. Petr Anténe)
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Almighty Eye

My God what happened to Nadya what happened to Sanya what happened
to Vanya

where are these women from the photographs where did they go
are they al ive do they have smal l kids carrying them in their fragi le hands
having wrinkles l ike the woman at the counter I ’m staring at and then

I real ise
we’re the same age and she thinks looking at my pale and exhausted face
one of many and she thinks to herself I ’m looking younger and fresher

than her
whi le the row of frowning people grows stretches and extends l ike a snake
which eventual ly devours her and takes her on hol iday forever
Look at the miracle behind the counter how happy she is now

ful l of strength and smiles

My God what happened to Nadya what happened to Sanya what happened
to Vanya

which one played an instrument and dreamt of graduating from the
musical academy

leaving for the big city and becoming famous
which one danced in front of the mirror and coi led l ike a cat
dreamt of dance stages and audiences seduced by the rhythm
which one wanted to write books which one wanted to have many kids
which one ended in the psychiatry ward after a nervous breakdown
and gazes dumbly into the inevitably approaching emptiness
that inquires which one of you dreamt of l iving

My God what happened to Nadya what happened to Sanya what happened
to Vanya

are they tired lying on the couch in the afternoons with a necessary
excuse

just ten minutes I ’ l l just take a nap a rest escape from everything
ten minutes fix me a coffee now when the smal l afternoon dying has

ended
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hug me they say to someone whi le folding their legs beneath them
and curl ing up

l ike smal l g irls to someone’s body
are they alone wearing glasses always hiding somewhere in the flat you

never know where
whi le walking in a haze and touching the bedside tables and glass

cabinets
are they pervaded by a desire stronger than themselves to be someone

else someone second someone third someone bolder
do they drive fast airing the house open the windows naked to the waist
dye their hair do they have someone

My God what happened to Nadya what happened to Sanya what happened
to Vanya

are they al ive do they exist these women I forget them too fast wonder
if I got their names right

these girls on the photographs I ’d recognise them if I ever met them again
by their eyes by their movements by the l ife they dreamt about
wi l l we have anything in common except for the insincere moment
when we try to smi le awkwardly because the photographer told us so
because his almighty eye captivated us in the moment

(trans. Robert Hýsek)
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The Match

Chi ldren have been running through the rain in wel l ingtons puddles long
celebrated have been splashing under their feet

l ike our years
I ’m growing old mother I ’m growing old son
to a non-swimmer the shore is a place where he serves his sentence and

gazes at how far he wi l l never get
but I am awful ly attracted to it

I am tired mother some lands are too far my eyes are not chi ld-l ike
and there are dark rings under my eyes and swol len blood vessels inside

them I show these marks of
years l ike a tree in its growth rings orbits of when I had slept when I had

not slept when I had wept
when I had drunk when I had waited for you to come and rearrange things

around the house the way you wanted them
and make lunch the way you wanted and tel l me how to l ive the way

you wanted
the way even you could not
but you know that I should
have it better

I had travel led to a far-off land far from you the kangaroos hanging on
your wal l

in the hal lway are now closer to me than you and the sun is shining
stronger my eyes burn when I run in its direction

to play a match against it
with my fast legs and the sun on my back
I am a good soccer player you can admire my ski l l mother whi le you

dream about me being young
and you hear how I kick the bal l against the outside wal l of the house as if

I wanted to break through it
and get inside into your room
don’t worry about me I am in a land where it is warm
don’t bel ieve any phonecal ls or weeping don’t bel ieve people in general
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i t was just one more match
my brother and I are your boys forever
look we are laughing framed from behind a broken glass on the nightstand
outside puddles have been splashing under chi ldren’s feet
drops are everywhere voices are everywhere
everything is flowing down the window into your dream
everything is alright mother
I am here
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Life Happens on the Edges

Life happens on the edges of a town
among snotty-nosed kids who hol ler daddy at passers-by
and wipe their noses in their mother’s tattered skirt

Life happens on the edges of a skirt
because the hands of the kids grow but the desired object flows

unchanged before their eyes
and their irritated nerves

Life happens on the edges of nerves
in stumbles in invisible breaks where bones grew back together as they

should
but not the heart and one treasonous finger relentlessly points at the

i l lusion in the mirror

Life happens on the edges of your finger
which trips over mine on the edges of a book
which goes from one hand to another
these edges never grow together l ife pulses
in them strong as an infection in an open wound

Life happens right here
on the edges of an open wound
here you are born
the wound heals posthumously

(trans. Pavel Gončarov)
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Paweł Szydeł
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I Believe

To Our Father

You don't look at us
at al l
from Above
I bel ieve you sti l l come
to me
and I , absorbed in
accumulating things
and words
rarely have time
for a genuine conversation
then You take a seat
at the edge of the table
and with Your l ittle needle
sew together my patched up
l ife You take
our measurements
and fear
the new day
won’t fit wel l
sometimes at night
Your dear old Singer
wakes me up
at that moment I converse
with the ghosts
with You

(trans. Jiří Žák)
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Lake Bedgoskie

the only place where I catch
si lence; at the dawn of my
thoughts; I sai l out again on the immense waters
of assumptions; whi le searching
for at least a bit of terra firma
I cast the net again
into the deluge of words
in order to pul l out of these waters the drowned
sense
which has never been recorded on any map
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+++

Mr Bernard
the owner of an old house
never hurried
“langsam, langsam”
he’d say
and nearby
down Post Street
l i fe was rushing ahead
with Trabants and Syrenas
in the garden
where baskets ful l of Antonov apples
stood under two walnut trees
everything was so simple and serene
one could stay there
forever
but to do that
“have köpfchen”

(trans. Robert Hýsek)
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Lida Yusupova

Лида Юсупова
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the scar we know about from the start

He was sitting opposite us in the NYC subway
a black man with a pink scar on his neck

l istening to voices
I know about those voices because Dima had

the same scar
from the time he tried to cut his head off

Margaret Atwood has a poem on a hunter
at the end of his road

who talks about the run of his innocent soul as
reindeer’s hooves

at the end he leans his head back
reveal ing the scar we know about from the start

Dima told Zhenya about his voices
Zhenya told Denis
Denis told me a half a year after

Dima hung himself

Dima told Zhenya that he heard
people talking about him at the bus stop

how he was bad

when Denis told me about those voices
I didn’t understand why Dima didn’t tel l me
I would have saved him

In 2005 on the corner of Romenskaya and Ligovsky I asked
Dima about the scar

He l ied that he’d got it from a fight but I bel ieved him
I found out the truth when I found out about the voices
on the frozen road to the cemetery
and after three years I understand why he told me

nothing
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he didn’t want me to know that he was bad
he didn’t want me to know that everyone knew he was bad

from the start
his mum knew he was bad when he was born
that’s why she left him in the birth centre
in the chi ldren’s home everyone knew he was bad
that’s why they sent him to a special school
al l of them knew, I didn’t know
that’s why he didn’t tel l me
and I didn’t save him

and looking at the man opposite us
in the NYC subway

and seeing his dima eyes and
his dima scar as the reverse seam of schizophrenia

and knowing that he l istens to his dima voices
I knew someone better than me is saving him
and that’s why he’s here that’s why he l ives

(trans. Lada Smejkalová)
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Pavel Zajíček
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+++

Above me birds are circl ing.
I don’t even know their names.
Kind words
waiting
for my
departure.
I have
no roots!
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FOREIGNER!

In the city where you feel comfortable
where everyone’s a foreigner
and everyone the double
of themselves alone
etc.
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+++

I ’m going to pay up and go.
Anyway I ’m just yawning into nothingness
and the world outside has sped up so much
I don’t understand it anyway.

It doesn’t matter whether I stay sitting here inside,
or if I go.

Anyway, the dawn is breaking and the only
thing I can see outside on the streets

is the crowd, faceless, rushing for survival .

I f I stay here inside
I could at least indulge in wishful thinking.

such as, everything is possible, changeable.

I f I pay up and go,
the doors wi l l shut behind me

and nobody wi l l let me back in.
And that is something I real ly do not want.

To let oneself be thrown out of so many places is a definite experience.
I can feign the lonel iness and slowly sip from my glass.

I can feign the sadness.
They simply wi l l not suspect a man wearing a mask of sorrow

of any maniacal thoughts…
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Cigarette in a forbidden area.
Burning.
10:18

Sun in spring ecstasy.
Waking up into another presence.
Into what is naked.
In the distance the anticipated Alps.
Looking sharp.

Naked.
Against the sky.

In the distance.
Mysterious peaks.

What did you touch with your shadow?
The sea-green river

of love.
Islands.

Tunnels.
Broken branches.

Mirror reflections…

Like a river winding through the landscape of the heart.
Mysterious mountains and lakes.

Snow.
Spring.

Inhale.
Exhale.

Del ighting in that on the tongue.

Write me some phrases for love,
which sound vulgar,

but which are not vulgar.
Love is not vulgar.

I t’s tasty.
Sensitive.
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Tough and del icate.
Sensitive sunny greetings.
Fresh and pleasing.

The Odyssey

I sti l l have not had the courage to open
and read.

Caresses from the shores of a faraway river,
which sti l l flows

and is never the same for a single moment.
Write me phrases for love and making love.

Slangy and vulgar.
Love is not vulgar.

Or is it?
In the sun’s shade.

A reflection from Joyce’s Ulysses,
which I understood not at al l

when I read it.
Suddenly it just crossed my mind.
And I ’m thinking about it.
About Ulysses.

About those voyages.

(trans. Matthew Sweney)
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Životopisy

Biographies
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Zoran Ančevski

Zoran Anchevski

Makedonský básník, kritik, esej ista, překladatel . Narodi l se roku 1954
ve Skopje a vystudoval angl ickou fi lologi i na Univerzitě ve Skopje,
kde dnes učí britskou a americkou l iteraturu. Na Kal ifornské státní
univerzitě absolvoval studia americké l iteratury, doktorát z  komparativní
l i teratury obháj i l ve Skopje. Napsal básnické sbírky Патување низ
скршени слики (Putování rozbitými obrazy, 1984), Стратегија
на поразот (Strategie porážky, 1994), Линија на отпорот (Linie odporu,
1998), Превод на мртвите (Překlad mrtvých, 2000), Див мир (Divoký mír,
2004) a Историја на ветрот (Děj iny větru, 2009). Za svou poezi i obdržel
v  roce 2004 italskou Cenu Giacoma Leopardiho. Dále píše eseje, recenze
a l iterárněkritické a teoretické studie. Jeho poezie byla přeložena mj.
i   do čínštiny, gal ici jštiny, hebrejštiny či portugalštiny. Do makedonštiny
překládá autory jako W.B. Yeatse, W.H. Audena, Ted Hughese, Dereka
Walcotta, Yehudu Amichaie, Johna Ashberyho, W.S. Merwina, Toni
Morrisonovou, Kenzaburó Oeho, Makotu Óoka a další. Za své překlady
Seamuse Heaneyho obdržel Cenu Grigora Prl ičeva za překlad. Rovněž
překládá makedonské autory do angl ičtiny a je editorem někol ika
básnických a prozaických sbírek současných makedonských spisovatelů.
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Macedonian poet, critic, essayist, and translator. Born 1954, in Skopje,
Macedonia, graduated in Engl ish from the Faculty of Phi lology of Skopje
University where he currently teaches British and American Literature.
He received his M.A. in American Literature from Cal ifornia State
University, and a Ph.D. in Comparative Literature from Skopje University.
He has publ ished five books of poetry, Patuvanye niz skrsheni sliki
( Journey through Broken Images, 1984), Strategiya na porazot (Strategy
of Defeat, 1994), Liniya na otporot (Line(s) of High Resistance, 1998),
Prevod na mrtvite (Translating the Dead, 2000), Div mir (Wi ld Peace,
2004), and Istoriya na vetrot (The History of the Wind, 2009). In 2004 he
received the prestigious Ital ian Giacomo Leopardi Award for poetry.
In addition to poetry he has also publ ished numerous essays, reviews,
and studies on l iterary criticism and theory. His poetry has even been
translated into Chinese, Hebrew, Portuguese, and Gal ician. Translator and
editor of many l iterary works, including such authors as W. B. Yeats, W. H.
Auden, Ted Hughes, Derek Walcott, Yehuda Amichai , John Ashbery, W. S.
Merwin, Toni Morrison, Kenzaburo Oe, Makoto Ooka, etc. For his
translations of Seamus Heaney’s  poetry he received the Grigor Prl ichev
national translation award. He is also the translator and editor of many
Macedonian poets and writers into Engl ish.
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Petr Borkovec

Český básník, redaktor a překladatel . Narodi l se roku 1970 v  Louňovicích
pod Blaníkem, ži je v  Černošicích u   Prahy. Maturoval na Gymnáziu Jana
Keplera v  Praze, studoval bohemistiku na Fi lozofické fakultě Univerzity
Karlovy, studia nedokonči l . Je redaktorem časopisu Souvislosti (od 1992).
Redigoval revue Rukopis, působi l také v  Lidových (příloha Umění a kritika)
a Literárních novinách, dále pak v  Nakladatelství Lidové noviny.
V  současnosti vede kurzy poezie na Literární akademii Josefa Škvoreckého.
Je dramaturgem kavárny Fra a redaktorem poezie ve stejnojmenném
nakladatelství. Vydal básnické sbírky Prostírání do tichého (1990),
Poustevna, věštírna, loutkárna (1991), Ochoz (1994), Mezi oknem, stolem
a postelí (1996), Polní práce (1998), A.B.A.F (2002), Needle-Book (2003),
Milostné básně (2012). V  roce 2005 uveřejni l pod názvem Vnitrozemí

sebrané a nové básně z let 1990–2005. V roce 2008 mu vyšla kniha
krátkých próz a poznámek nazvaná Berlínský sešit / Zápisky ze Saint-
Nazaire. Pouze německy otiskl eseje Aus dem Binnenland (Drážďany 2006)
a knihu krátkých próz Amselfassade. Berline-Notate (Berlín 2006). Jeho
básně a prózy byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků, knižní
překlady jeho děl vycházejí především v  Rakousku a Německu, ale také
v  I tá l i i a Velké Británi i . Překládá zejména ruskou poezi i 20. století
(Chodasevič, Rejn, Odarčenko, Nabokov, Brodski j , Ivanov, Gippiusová aj . ) .
V  roce 1996 se podílel na překladech v  antologi i ruské emigrační poezie
U  řek babylónských ,   s   Matyášem Havrdou přeloži l Sofoklova Krále Oidipa
(1999) a Aischylovu Oresteiu (2002),   s   Vladimírem Puckem přeloži l
antologi i korejské klasické poezie Jasná luna v  prázdných horách (2001).
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Czech poet, editor, and translator. Born 1970, in Louňovíce pod Blaníkem,
he resides in Černošice u   Prahy. He graduated from Jan Kepler High School
in Prague, and studied Czech at Charles University, but did not complete
his studies. He is an editor of the magazine Souvislosti (Connections, since
1992). He edited the magazine Rukopis (Manuscript), and also worked for
the Czech dai ly  Lidové noviny (Art and Criticism supplement) and the
bi-weekly Literární noviny (Literary News) . At present he teaches poetry
at the Josef Škvorecký Literary Academy, Prague. He is the poetry editor
at Fra Publ ishers and the programmer for the Fra Café in Prague. He has
publ ished the poetry col lections Prostírání do tichého (Table-Setting into
Si lence, 1990), Poustevna, věštírna, loutkárna (Hermitage, Oracle,
Puppetroom, 1991), Ochoz (Gal lery, 1994), Mezi oknem, stolem a postelí
(Between the Window, Table, and Bed, 1996), Polní práce (Fieldwork,
1998), A.B.A.F (2002), Needle-Book (2003), Milostné básně (Love Poetry,
2012). In 2005 he publ ished his col lected and new poems 1990–2005
under the title Vnitrozemí (From the Interior, translated by Irish poet Justin
Quinn). A  book of short prose and observations entitled Berlínský sešit
/ Zápisky ze Saint-Nazaire (Berl in Notebook / Notes from Saint-Nazaire)
was publ ished in 2008. He has publ ished two books in German only: Aus
dem Binnenland (Dresden, 2006) and a book of short prose,
Amselfassade. Berline-Notate (Berl in, 2006). His poetry and prose have
been translated into almost al l European languages, col lections of his
poetry have been publ ished in Austria, Germany, Italy and Great Britain.
He is also a translator, primari ly of 20th century Russian poetry
(Khodasevich, Rein, Odarchenko, Nabokov, Brodsky, Ivanov, Gippius, etc. ) .
In 1996 he was one of the translators of an anthology of Russian emigrant
poetry, U  řek babylónských (At the Rivers of Babylon), and together
with   Matyáš Havrda he has translated Sophocles’ Oedipus Rex (1999)
and Aeschylus’s Oresteia (2002); with Vladimír Puck, he translated an
anthology of classical Korean poetry, Jasná luna v  prázdných horách
(Bright Moon in Empty Mountains, 2001).
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Lenka Kuhar Daňhelová

Česká básnířka, prozaička, překladatelka a   výtvarnice. Narodi la se roku
1973 v  Krnově na severní Moravě. Vydala román Cizinci (2004) a sbírky
básní Neuvršćeno (Nezařazeno, Bělehrad 2009, překlad do srbštiny
Biserka Rajčić) , Pozdrav ze Sudet (2010), Její bolest (2012) a Hořem
(2014). Od roku 2004 spolupracovala   s  l i terárním časopisem Pobocza,
v  letech 2005 až 2010 vedla jeho českou redakci . Redigovala a překládala
poezi i z  polštiny, slovinštiny, francouzštiny, italštiny, slovenštiny a
běloruštiny. Knižně jí vyšly například překlady polských autorů Franciszka
Kameckého, Ryszarda Krynického, Genowefy Jakubowské-Fi jałkowské,
Wiesława Myśl iwského, Idy Finkové a Krzysztofa Kieślowského, výbor
z  tvorby Franciszka Nastulczyka Průvodce slepého psa (2014), dále sbírka
bosenského básníka Josipa Ostiho Na kříži lásky (2013) a dvoj jazyčná
antologie současné slovinské poezie Padesáti hlasy hovořím /

S  petdesetimi glasovi govorim (2013), kterou sestavi la a přeloži la se svým
mužem, slovinským slavistou Peterem Kuharem. Ži j í v  Berouně u   Prahy,
kde od roku 2008 pořádají mezinárodní l i terární festival   „Stranou –
evropští básníci naživo“.
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Czech poet, prose writer, translator, and artist. Born 1973, in Krnov,
northern Moravia. She has publ ished a novel , Cizinci (Strangers, 2004),
and the poetry col lections Neuvršćeno (Unl isted, Belgrade 2009,
translated into Serbian by Biserka Rajčić) , Pozdrav ze Sudet (Greetings
from the Sudetes, 2010), Její bolest (Her Pain, 2012), and Hořem ( In Grief,
2014). Since 2004, she has been a col laborator on the l iterary magazine
Pobocza (The Verge); from 2005–2010 she was its Czech editor. She edits
and translates poetry from Pol ish, Slovenian, French, Ital ian, Slovenian,
and Belarusian. She has publ ished books in translation by Pol ish writers
Franciszek Kamecki , Ryszard Krynicki , Genowefa Jakubowska-Fi jałkowska,
Wiesław Myśl iwski , Ida Fink, and Krzysztof Kieślowski , a selection of verse
by Franciszek Nastulczyk Průvodce slepého psa (Guidebook of a Bl ind Dog,
2014), a col lection of verse by the Bosnian poet Josip Osti Na kříži lásky
(On the Cross of Love, 2013), and a bi l ingual anthology of contemporary
Slovenian poetry, Padesáti hlasy hovořím / S  petdesetimi glasovi govorim

( I   Speak in Fifty Voices, 2013; Czech and Slovenian), which she selected
and translated with her husband, the Slovenian Slavic Studies expert Peter
Kuhar. She l ives in Beroun, where she has been running the international
l i terary festival “Stranou – evropští básníci naživo” (Aside – European
Poets Live) since 2008.
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Milan Dobričić

Srbský básník, prozaik, překladatel a redaktor. Narodi l se roku 1977
v  Bělehradu a vystudoval srbskou a světovou l iteraturu na Bělehradské
a Bělehradské otevřené univerzitě. Je jedním ze zakladatelů kulturního
občanského sdružení Treći Trg (Třetí náměstí) , které vydává v  elektronické
i   tištěné verzi časopis pro l iteraturu a umění Treći Trg (www.trecitrg.org.rs),
jehož je redaktorem. Rovněž je zakládajícím ředitelem Mezinárodního
bělehradského festivalu knih a poezie. Jeho básně, prózy a třeba také
studie o  raném křesťanství vycházejí v  řadě srbských časopisů. Jeho
povídky byly zařazeny do srbské antologie Najkraće priče 2006 (Nejkratší
povídky 2006), rovněž je spoluautorem prózy Dnevnik 2000 (Deník 2000,
2001) a vydal povídkové sbírky Ceđ (Louh, 2010) a O  (O, 2014). Jeho
poezie vyšla ve sbírkách Pritisak  (Tlak, 2002), Dovijanje (Vypořádávání,  
2006), Blagosloveni gubitnici  (Požehnaní ztroskotanci , 2009, dvoj jazyčně
Blessed Losers, 2013) a Lirika i  tako… (Lyrika a tak…, 2013). Jeho díla byla
přeložena do angl ičtiny, češtiny, francouzštiny, katalánštiny, němčiny,
polštiny, rumunštiny, slovenštiny a turečtiny. Překládá z  angl ičtiny (Owen
Martel l , Pascale Petit) a italštiny.



321

Serbian poet, prose writer, translator, and editor. Born 1977, in Belgrade,
he holds degrees in Serbian and World Literature from the University
of Belgrade and from the Belgrade Open University. He is one of the
founders of the cultural non-profit Treći Trg (Third Square), which publ ishes
the electronic and print l i terary and art magazine Treći Trg
(www.trecitrg.org.rs), where he works as editor. He is also the founding
director of the Belgrade International Poetry and Book Festival . H is poetry,
prose, and studies on early Christianity have been publ ished in numerous
Serbian magazines. His short stories were included in the Serbian
anthology Najkraće priče 2006 (Shortest Stories 2006), and he has
co-authored the prose book Dnevnik 2000 (Diary 2000, 2001),
and publ ished short story col lections of his own entitled Ceđ (Lye, 2010)
and O  (2014). His poetry col lections are Pritisak  (Pressure,   2002),
Dovijanje (Coping, 2006), Blagosloveni gubitnici  (Blessed Losers, 2009;
a bi l ingual Serbian-Engl ish edition was publ ished in 2013), and Lirika
i  tako… (Lyrical Poetry and Stuff…, 2013). His works have been translated
into Engl ish, Czech, French, Catalan, German, Pol ish, Romanian, Slovenian,
and Turkish. He also translates from Engl ish (Owen Martel l , Pascale Petit)
and Ital ian.



322

Dorta Jagićová

Dorta Jagić

Chorvatská básnířka a spisovatelka. Narodi la v  Sinj i roku 1974
a vystudovala fi lozofi i a náboženskou kulturu na Jezuitské fi lozofické
univerzitě v  Záhřebu. Jej ím básnickým debutem byla sbírka Plahta preko
glave (Hlava pod peřinou, 1999), která v  Chorvatsku obdržela uznávanou
Goranovu cenu pro mladé básníky. Následovaly sbírky Tamagochi mi je
umro na rukama (Tamagoči mi umřel v  náručí, 2002), Đavo i  usidjelica –
ispovijedi (Ďábel a stará panna – zpovědi , 2003), Kvadratura duge
(Kvadratura duhy, 2007). Obdržela i   dvě mezinárodní ocenění –
rumunskou Velkou balkánskou cenu za poezi i (2007) a polskou cenu
Evropský básník svobody (2014) – tu za básnickou sbírku Kauč na trgu
(Gauč na náměstí, 2011), která vyšla i   polsky. Je také autorkou tří
povídkových sbírek – Kičma (Páteř, 2009), S  tetovažom nisi sam

(S  tetováním nejsi sám, 2011) a Mali rječnik biblijskih žena (Malý slovník
bibl ických žen, 2013). Píše i   d ivadelní recenze, eseje a reportáže. Jej í verše
a povídky byly otištěny v  mnoha časopisech a antologiích a přeloženy
do angl ičtiny, bulharštiny, italštiny, němčiny, polštiny, rumunštiny, řečtiny,
slovenštiny, španělštiny, turečtiny a dalších jazyků. Od roku 1999 je
učitelkou divadla a ředitelkou různých studentských a ochotnických
divadelních společností. Ži je v  Záhřebu a živí se psaním, překládáním
z  angl ičtiny a němčiny a výukou kurzů tvůrčího psaní.
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Croatian poet and writer. Born 1974, in Sinj , she graduated from the Jesuit
Faculty of Phi losophy at the University of Zagreb with a degree
in Phi losophy and Rel ig ious Culture. She made her poetic debut in 1999
with the book Plahta preko glave (Head Under the Sheets), which received
the Goran Award For Young Poets. This was fol lowed by the col lections
Tamagochi mi je umro na rukama (My Tamagotchi Died in My Arms, 2002),
Đavo i  usidjelica – ispovijedi (The Devi l and the Spinster – Confessions,
2003), and Kvadratura duge (Quadrature of the Rainbow, 2007). Jagić has
received two international awards, The Balkan Grand Prize for Poetry,
Romania, 2007, and the European Poet of Freedom Award, Poland, 2014,
for her book Kauč na trgu (The Sofa on the Square, 2011). She is also the
author of three short story col lections – Kičma (Backbone, 2009),
S  tetovažom nisi sam (Tattooed, You Are Never Alone, 2011), and Mali
rječnik biblijskih žena (Little Encyclopaedia of Women in the Bible, 2013).
She also writes theatre reviews, essays, and journal ism. Her poetry has
been publ ished in many magazines and anthologies, and translated
into Engl ish, Bulgarian, I tal ian, German, Pol ish, Romanian, Greek, Slovak,
Spanish, Turkish, and other languages. Since 1999 she has been teaching
theatre, and manages various student and amateur theatre groups. She
l ives in Zagreb, and makes a l iving from her writing, translations
from Engl ish and German, and teaching creative writing.
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Lida Jusupovová

Lida Yusupova

Ruská básnířka a prozaička. Narodi la se roku 1963 v  severoruském
Petrozavodsku, hlavním městě Karelské republ iky. Od roku 1981 ži la
v  dnešním Petrohradě, kde vystudovala žurnal istickou fakultu
Leningradské univerzity. Od roku 1996 ži je střídavě v  zahraničí, nejdříve
krátce v  Izrael i , nyní přebývá ve středoamerickém Bel ize na ostrově San
Pedro, v  Kanadě a Rusku. Vyšly jí dvě básnické sbírky, Ирасалимль
( Irasal iml , 1995) a Ритуал С-4 (Rituál C-4, 2013). Společně  s  rusko-
americkou spisovatelkou Margaritou Mekl inovou vydala sbírku próz
У любви четыре руки (Láska má čtyři ruce, 2008).
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Russian poet and prose writer. Born 1963, in Petrozavodsk, north Russia,
the capital of the Republ ic of Karel ia. She moved to St. Petersburg in 1981,
where she studied Journal ism at Leningrad University. Since 1996 she has
been alternating between Russia and l iving abroad; first in Israel , and now
on the island of San Pedro, Bel ize, and in Canada and Russia. She has
publ ished two poetry col lections, Irasaliml (1995) and Ritual C-4 (2013).
Together with the Russian-American writer Margarita Mekl ina, she also
publ ished a book of short prose, U  lyubvi chetyre ruki (Love Has Four
Hands, 2008).
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Rezka Kanzianová

Rezka Kanzian

Rakouská Slovinka, divadelní herečka a básnířka. Narodi la se v  roce 1969
v  korutanském Roseggu. Absolvovala Slovinské gymnázium v  Celovci
(Klagenfurt) a vystudovala etnografi i ve Štýrském Hradci (Graz), kde se
usadi la. J iž během studií se věnovala herectví a v  roce 1995 založi la
spolu   s  Franzem Blauensteinerem studio werkraum THEATER, kde real izují
projekty ve slovinštině a němčině. První básně v  obou jazycích publ ikovala
v  roce 2004 a umísti la se tak mezi pěti final isty v  soutěži Korutanského
svazu spisovatelů. Vydala dvě dvoj jazyčné sbírky, Cvet
na gnojišču / Schattenblüten (Květ na hnoj i /Květy ve stínu, 2006)
a Krivopétnica / Heimsuchung (Vratipatka/Hledání domova, 2010). V  roce
2007 získala Nadační cenu pro l iteraturu Korutan a v  roce 2008 se umísti la
na druhém místě v  Korutanské soutěži lyriky. Kromě divadelních aktivit
pořádá Kanzianová dílny řeči a pohybu, divadelní kurzy pro děti a mládež
a vede kurzy zenkido jógy pro seniory a l id i v  d louhodobé péči .
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Austrian Slovenian theatre actress and poet. Born 1969, in Rosegg,
Carinthia. She graduated from the Slovenian 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 werkraum THEATER, which
carries out projects in Slovenian and German. Her first poems, in both
languages, were publ ished in 2004, and she placed among the five
final ists in the Carinthian Writers’ Union competition. She has publ ished
two bi l ingual poetry col lections, Cvet na gnojišču / Schattenblüten (Bloom
on Manure / Shadowblooms, 2006) and Krivopétnica / Heimsuchung (The
Backfoot Witch / Searching for Home, 2010n). 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 chi ldren and youths, and leads zenkido yoga courses
for senior citizens and people in long-term care.
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Boris Jovanović Kastel

Černohorský básník a esej ista. Narodi l se roku 1971 v  bosensko-
hercegovském městě Trebinje. Publ ikoval básnické sbírky Kad zamirišu
kajanja (Když zavoní pokání, 1994), Prstenje pomorja (Prsteny přímoří,
1995), Fusnote južnih zvona (Poznámky j ižních zvonů, 1997), Anatomija
sredozemnog dana (Anatomie středomořského dne, 1998), Mediteranska
agenda i  proricanje prošlosti (Středomořská agenda a prorokování
minulosti , 2000), Mediteranski heksateuh (Středomořský hexateuch,
2003), Ego mora (Ego moře, 2004), Vjenčanje sa sipom (Svatba se sépií,
2007), Neptune’s  spear (Neptunův trojzubec; 2007, výbor v  angl ičtině),
výbor z  tvorby Mediteranski indigo (Středomořské ingido, 2008), Ručak na
hridini (Oběd na útesu, 2010, slovinsky Kosilo na čeri, 2014). Je autorem
čtyř knih sebraných esejů: Pergament od sireninog poprsja (Pergamen ze
sirénina poprsí, 2000), Peta strana juga (Pátá strana j ihu, 2005), Ogledanje
u  bonaci (Zrcadlení v  bezvětří, 2009) a Mediteransko prosvjetljenje – naš
Mediteran, kompas sudbine (Středomořské osvícení – naše Středomoří,
kompas osudu, 2012). Jeho poezi i se věnuje výbor esejů černohorských a
zahraničních spisovatelů Mediteranski gospar (Středomořský pán, 2009).
Za svou poezi i dostal v  i ta lské Kalábri i ocenění Nosside 2011. Jeho verše
byly přeloženy do albánštiny, angl ičtiny, italštiny, maďarštiny, polštiny a
slovinštiny. Je zastoupen v  mnoha antologiích černohorské či středomořské
milostné poezie. Ži je v  Podgorici , hlavním městě Černé hory.
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Montenegrin poet and essayist. Born 1971, in Trebinje, Bosnia-
Herzegovina. He has publ ished the poetry col lections Kad zamirišu kajanja
(The Scent of Regrets, 1994), Prstenje pomorja (The Rings of Seaside,
1995), Fusnote južnih zvona (Footnotes of Southern Bel ls, 1997),
Anatomija sredozemnog dana (The Anatomy of a Mediterranean Day,
1998), Mediteranska agenda i  proricanje prošlosti (The Mediterranean
Agenda and Predicting the Past, 2000), Mediteranski heksateuh (The
Mediterranean Hexateuch, 2003), Ego mora (The Ego of the Sea, 2004),
Vjenčanje sa sipom (Wedding with Cuttlefish, 2007), Neptune’s  Spear
(2007, selected poems in Engl ish), selected poems Mediteranski indigo
(Mediterranean Indigo, 2008), and Ručak na hridini (Lunch on the Cl iff,
2010, Slovenian edition Kosilo na čeri, 2014). He is the author of four
books of essays: Pergament od sireninog poprsja (The Parchment
of Mermaid’s  Bust, 2000), Peta strana juga (The Fifth Side of the South,
2005), Ogledanje u  bonaci (Reflection in the Calm, 2009),
and Mediteransko prosvjetljenje – naš Mediteran, kompas sudbine
(Mediterranean Enl ightenment – Our Mediterranean, The Compass of Fate,
2012). A  number of Montenegrin and international writers have devoted
an entire volume of essays to his poetry: Mediteranski gospar
(A  Mediterranean Master, 2009). In Calabria, he was awarded the Nosside
2011 Prize for poetry. His works have been translated into Albanian,
Engl ish, I tal ian, Hungarian, Pol ish, and Slovenian, and have been included
in many anthologies of Montenegrin and Mediterranean love poetry. He
l ives in Podgorica, the capital of Montenegro.
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Georgi Konstantinov

Bulharský básník a romanopisec. Narodi l se roku 1943 v  severobulharském
městě Pleven a vystudoval bulharskou fi lologi i na sofi jské Univerzitě
Sv. Kl imenta Ochridského. Od roku 1983 je šéfredaktorem literárního
časopisu Пламък (Plamen) a od roku 1993 je i   ředitelem stejnojmenného
nakladatelství. Je autorem více než třiceti básnických sbírek, např. Една
усмивка ми е столица ( Jeden úsměv je mi vším, 1967), Неграмотно
сърце (Negramotné srdce, 197к (Společenský samotář, 1982), Дърво
и птица (Strom a pták, 1999), Вечерна дъга (Večerní duha, 2006), Врана
в снега (Vrána na sněhu, 2011), Вълнение в Константинопол (Vlnění
v  Konstantinopol i , 2013); celý náklad (25   000 výtisků) jeho sebraného díla
Обичам те дотук (Mi lu j i tě sem, 1992–2001, třináct vydání) byl vyprodán.
Jeho básně byly zařazeny do mnoha zahraničních antologií a přeloženy do
angl ičtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, japonštiny, turečtiny, řečtiny,
hindštiny, perštiny a dalších jazyků. Píše také knížky pro děti . Je nositelem
někol ika vyznamenání, například bulharské Národní ceny za poezi i (1979,
1983). Dvakrát byl nominován na mezinárodní Cenu Hanse Christiana
Andersena za mimořádný přínos pro dětskou l iteraturu (1994 a 1996). Je
prezidentem bulharského PEN klubu.
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Bulgarian poet and novel ist. Born 1943, in the north Bulgarian town
of Pleven, he studied Bulgarian at Sofia University. Since 1983 he has been
the editor-in-chief of the l iterary magazine Plamak (Flame) and since 1993
he has been the director of the publ ishing house of the same name. He is
the author of more than thirty poetry col lections, including Edna usmivka
mi e stolitsa (A  Smi le Is My Capital , 1967), Negramotno sartse ( I l l i terate
Heart, 1978), Obshtitelen samotnik (Sociable Loner, 1982), Darvo i  ptitsa
(A  Tree and a Bird, 1999), Vecherna daga (Evening Rainbow, 2006), Vrana
v  snega (Crow in the Snow, 2011), Valnenie v  Konstantinopol (A  Ripple
in Constantinople, 2013); the entire print run (25,000 copies) of his
col lected works Obicham te dotuk ( I   Love You to Here, 1992–2001; 13th
printing) was sold-out. His poems have been included in many
international anthologies, and translated into Engl ish, French, German,
Russian, Japanese, Turkish, Greek, Hindi , Persian, and other languages. He
also writes chi ldren’s  books, and has been nominated twice for the
international Hans Christian Andersen Award for Chi ldren’s  Literature
(1994, 1996). He has received many prizes, including the Bulgarian
National Prize for Poetry (1979, 1983). He is also the president of the
Bulgarian PEN Club.
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Ján Krajč

Slovenský básník a recenzent. Narodi l se roku 1991 v  Popradu, studoval
slovenský jazyk a l iteraturu, fi lozofi i a latinu na Fi lozofické fakultě
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košicích. Živí se jako copywriter
a překladatel . Mezi jeho zájmy patří abstraktní komiks, experimentální
fi lm, urbanizmus. Svou tvorbu prezentoval v  minulosti na svém blogu
pod pseudonymem Kemuro. Knižně debutoval v  antologi i současné
slovanské poezie  Bludné kořeny /Wayward Roots  (2014).
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Slovak poet and reviewer. Born 1991, in   Poprad, he studied Slovak,
Phi losophy, and Latin at the Phi losophical Faculty of Pavol Jozef Šafárik
University in Košice. He works as a copywriter and translator. His interests
include abstract comics, experimental fi lm, and urbanism. He used
to publ ish his works on his blog, under the pseudonym Kemuro. This is his
book debut.
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Krzysztof Kuczkowski

Polský básník, l i terární a   hudební recenzent, redaktor. Narodi l se v  roce
1955 v  Hnězdnu. Od roku 1981 ži l v  Sopotu a od roku 2009 ži je v  Gdynia-
Orłowo. V  roce 1993 založi l l i terární dvouměsíčník Topos, který vede
dodnes. Je jedním ze zakladatelů polské l iterární soutěže R. M. Ri lkeho
a organizátor Festivalu poezie v  Sopotech. Vydal básnické sbírky Prognoza
pogody (Předpověď počasí, 1980), Pornografia (Pornografie, 1981), Ciało,
cień (Tělo, stín, 1989), Trawa na dachu (Tráva na střeše, 1992), Widok
z  dachu (Výhled ze střechy, 1994), Stado (Stádo,   s  K. Szymoniakiem,
1995), Anioł i  góra (Anděl a hora, 1996), Niebo w grudniu (Nebe v  prosinci ,
1997), Wieża widokowa (Rozhledna, výbor z  tvorby, 1998), Tlen (Kyslík,
2003), Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (Píseň lásky, píseň
zkušeností,   s   W. Kassem, 2006), Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości
(Necháváme se jak děti provázet nicotou, 2007) a Wiersze [masowe] i  inne
(Verše [masové] a j iné, 2010). Redigoval výbor poezie Podróż do Gdańska
(Výprava do Gdaňsku, 2009) či dvoj jazyčný výbor Six Poets: Twenty-Eight
Poems (Šest básníků: Dvacet osm básní, 2011). Také je autorem
rozhlasové hry Opowieść o  Truposzu (Příběh mrtvého muže, 2008), jež se
dočkala i scénické adaptace. Je nositelem řady ocenění, například v  roce
1996 získal Cenu primátora města Sopot „Sopocka Muza“ za   zásluhy
v  oblasti kultury, v  roce 2008 stříbrnou medai l i Gloria Artis z  Ministerstva
kultury a národního dědictví či cenu čtvrtletníku Nowa Okolica Poetów
(Nové území básníků) za básnické dílo, aj .
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Pol ish poet, l i terature and music reviewer, editor. Born 1955, in Gniezno.
He l ived in Sopot from 1981–2009, and now l ives in Gdynia-Orłowo.
In 1993 he founded the bi-monthly l i terary journal Topos, which he runs to
this day. He is one of the founders of the Pol ish R. M. Ri lke l iterary contest
and the organiser of the Sopot Poetry Festival . He has publ ished the
poetry col lections Prognoza pogody (Weather Report, 1980), Pornografia
(Pornography, 1981), Ciało, cień (Body, Shade, 1989), Trawa na dachu
(Grass on the Roof, 1992), Widok z  dachu (View from the Roof, 1994),
Stado (Herd, with K. Szymoniak, 1995), Anioł i  góra (Angel and Mountain,
1996), Niebo w grudniu (December Sky, 1997), Wieża widokowa
(Observation Tower, selected poems, 1998), Tlen (Oxygen, 2003), Pieśń
miłości, pieśń doświadczenia (Song of Love, Song of Experience, with W.
Kass, 2006), Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości (We Let Ourselves Be
Led l ike Chi ldren, by the Void, 2007), and Wiersze [masowe] i  inne (Verses
[mass] and others, 2010). He has edited the poetry col lection Podróż do
Gdańska (A  Trip to Gdansk, 2009) and the bi l ingual col lection Six Poets:
Twenty-Eight Poems (2011). He is the author of the radio play Opowieść
o  Truposzu (Story of a Dead Man, 2008), which has also been staged. He
has won a number of awards, such as the 1996 Mayor of Sopot’s  “Sopot
Muse” for services in the area of culture, the 1998 Gloria Artis Si lver Medal
from the Ministry of Culture and National Heritage, the quarterly Nowa
Okolica Poetów (New Area of Poets) prize, etc.
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Ihar Kulikou

Běloruský básník a překladatel . Narodi l se v  Minsku v  roce 1988,
vystudoval angl ickou fi lologi i na Běloruské státní univerzitě. Dosud vydal
dvě sbírky básní – Паварот на мора (Návrat na moře, 2011) a Свамова
(Svémluva, 2013), která obsahuje i   autorovy překlady ze staroislandštiny
(Völuspá – Vědmina věštba) a staroangl ičtiny. Mimo j iné přeloži l do
běloruštiny i   Tolkiena (Nimralův list) a Charlese Bukowského (Škvár) .
V  současnosti se zajímá o  sanskrt a indickou kulturu a překládá do
běloruštiny Rgvédu.
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Belarusian poet and a translator. Born 1988, in Minsk. He received his
degree in Engl ish at Belarusian State University. He has publ ished two
col lections of poetry to date – Pavarot na mora (A  Turn to the Sea, 2011)
and Svamova (The Own-Tongue, 2013), which includes his translations
from Old Islandic (Völuspá – Prophecy of the Völva) and Old Engl ish. He
has also translated J . R. R. Tolkien (Leaf by Niggle) and Charles Bukowski
(Pulp) . At present he is interested in Sanskrit and Indian culture, and is
at work translating the Rigveda into Belarusian.
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Pero Le Kvet

Slovenský básník, prozaik, výtvarník a publ icista. Narodi l se jako 23letý
po někol ikaměsíčním porodu v  roce 1988 v  Trnavě. Od svého narození se
věnuje nepřetržitému studiu patafyziky, psaní, čtení, počítání, malování,
snění a j iným důležitým, ale i   bezvýznamným činnostem. Je spolu-
zakladatelem Spoločnosti pre Pestovanie a Šírenie Patafyziky
na Slovensku a Iných Svetoch (SpPaŠPnSaIS) se sídlem v  Trnavě. Také je
spoluzakladatelem patafyzických samizdatů Bachor a Mozgomiškár
a patafyzické výtvarné skupiny Deväťrýchlostný oblačný bicykel .
Spolupracoval též  s  pražskými patafyziky sdruženými okolo časopisu
Clinamen . Debutoval v  roce 1996 výborem Eseje (o  piatich významných

patafyzikoch) , pak vydal sbírku surreal istických básní v  próze Ulovené sny
(2005), dále nonsensové, dadaistické a surreal istické básně Perózia
(2007), absurdní povídky Mäsožravé kreslo (2009), dva svazky kuřáckých
povídek Minule, keďsom (výnimočne) fajčil 1 / 2 (spolu   s  Remi Kloosem,
2010 a 2011, česky 2012), tragikomické povídky Muselo sa to takto
skončiť? (spolu   s  Remi Kloosem a Sinišou Novacem, 2012) a malířské
příběhy a anekdoty Picassov kód (spolu   s  Remi Kloosem, 2013). Od roku
2006 je knihkupcem.
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Slovak poet, prose writer, artist, and publ icist. He was born as a 23-year-
old after several months of birth in 1988 in Trnava. Since his birth he has
dedicated himself to uninterrupted study of pataphysics, writing, reading,
counting, painting, dreaming, and other important as wel l as insignificant
activities. He is the co-founder of the Spoločnosti pre Pestovanie a Šírenie
Patafyziky na Slovensku a Iných Svetoch (or SpPaŠPnSaIS – The Society
for Nurturing and Propagating Pataphysics in Slovakia and Other Worlds)
with its seat in Trnava. He is also the co-founder of the pataphysic
samizdat publ ications Bachor (Rumen) and Mozgomiškár (Braincastrator),
and the pataphysical artist group Deväťrýchlostný oblačný bicykel
(9-Speed Cloudy Bike). He also works with the Prague pataphysical groups
circumjacent to the magazine Clinamen . H is first book, in 1996, was the
selection Eseje (o  piatich významných patafyzikoch) – Essays (On Five
Important Pataphysicists) – then he publ ished a col lection of surreal ist
poetry in prose Ulovené sny (Caught Dreams, 2005), and other macaronic,
dada and surreal ist poetry Perózia (Peroetry, 2007), absurd stories
Mäsožravé kreslo (Flesh-Eating Chair, 2009), two col lections of smoking
stories, Minule, keďsom (výnimočne) fajčil 1 / 2 – The Last Time I   ( Just This
Once) Smoked I+I I – with Remi Kloos, 2010 and 2011; Czech edition
2012), tragicomic stories Muselo sa to takto skončiť? (Did It Have to End
That Way? with Remi Kloos and Siniša Novac, 2012), and painting stories
and anecdotes Picassov kód (Picasso’s  Code, with Remi Kloos, 2013).
Since 2006 he has been a booksel ler.
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Małgorzata Lebdová

Małgorzata Lebda

Polská básnířka a fotografka, narodi la se roku 1985 v  Nowem Sączu.
V  roce 2006 jí bylo uděleno Tvůrčí stipendium města Krakova a stipendium
Grazel l i , v  roce 2012 stipendium polského Ministerstva kultury a národního
dědictví. Vydala básnické sbírky Otwarta na 77 stronie (Otevřená na
straně 77, 2006), Tropy (Stopy, 2009), Granica lasu (Hranice lesa, 2013).
Jej í verše byly přeloženy do angl ičtiny, češtiny, srbštiny, slovinštiny
a rumunštiny. Doktorát v  humanitních vědách obdržela za disertaci  
s   názvem Utajená mluva obrazu. Role poezie v  interpretaci současné

fotografie. Vybrané příklady. Fotografuje a ži je v  Krakově.
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Pol ish poet and photographer, born 1985 in   Nowy Sącz. In 2006 she
received the Cracow Creative Writing Stipend and the Grazel l i Stipend,
and in 2012 a stipend from the Pol ish Ministry of Culture and National
Heritage. She has publ ished the poetry col lections Otwarta na 77 stronie
(Opened to Page 77, 2006), Tropy (Tracks, 2009), and Granica lasu (Border
of the Forest, 2013). Her poems have been translated into Engl ish, 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
l ives in Cracow.
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Aksinia Mihajlovová

Aksinia Mihaylova

Bulharská básnířka a překladatelka. Narodi la se roku 1963 v  Rakevu
na severozápadě Bulharska a vystudovala bulharskou fi lologi i na
Univerzitě Sv. Kl imenta Ochridského v  Sofi i . Je spoluzakladatelkou prvního
bulharského nezávislého l iterárního časopisu Ach, Maria a autorkou pěti
básnických sbírek v  bulharštině – Тревите на съня (Trávy snění, 1994),
Луна в празен вагон (Měsíc v  prázdném vagonu, 2004), Три сезона
(Tři období, 2005), Най-ниската част на небето (Nejnižší část nebe,
2008), Разкопчаване на тялото (Rozepínání těla, 2011) – a jedné ve
francouzštině (Ciel à perdre; Nebe ke ztracení, 2014). Výbory z  jej ích básní
byly vydány slovensky (Krotenie / Opitomiavane / Domptage; Krocení;
tříjazyčná edice – slovensky, bulharsky a francouzsky, 2006) a arabsky
(Čekání na vítr, 2013). Jej í básně byly přeloženy do 16 evropských jazyků
a publ ikovány mj. ve Spojených státech, Kanadě, Turecku, Egyptu,
Japonsku a Číně. Sama přeloži la bezmála tři desítky próz a básnických
sbírek, především z  francouzštiny (Georges Batai l le, Sylvie Germain, Jean
Genet, Pierre Bourgeade, J . -C. Vi l la in, Tahar Ben Jel loun aj . ) , z  pobaltských
jazyků sestavi la dvě významné básnické antologie – Antologie současné
litevské poezie (2007) a Antologie současné lotyšské poezie (2008), které
i   sama přeloži la do bulharštiny. Za svou poezi i a překlady obdržela
v  Bulharsku i   zahraničí někol ik cen, například v  roce 2014 získala ve Franci i
prestižní Cenu Gui l lauma Apol l inaira za sbírku Ciel à perdre. Ži je a pracuje
v  Sofi i .
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Bulgarian poet and translator. Born 1963, in Rakevo in north-west
Bulgaria, she studied Bulgarian at Sofia University. She is the co-founder
of the first Bulgarian independent l iterary magazine, Ach, Maria, and the
author of five poetry col lections in Bulgarian – Trevite na sanya (Grasses
of Sleep, 1994), Luna v  prazen vagon (Moon in an Empty Wagon, 2004),
Tri sezona (Three Seasons, 2005), Nay-niskata chast na nebeto (The
Lowest Bit of Heaven, 2008), Razkopchavane na tyaloto (Unfastening the
Body, 2011) – and one in French (Ciel à perdre; Heaven to Lose, 2014).
Selections from her poetry have been publ ished in Slovak (Krotenie /
Opitomiavane / Domptage; Taming, a tri -l ingual edition – Slovak,
Bulgarian, French, 2006) and Arabic (Waiting for the Wind, 2013). Her
poems have been publ ished into 16 European languages and she has
been publ ished in the USA, Canada, Turkey, Egypt, Japan, and China.
As a translator, she has publ ished three dozen col lections of prose and
poetry, mostly from French (Georges Batai l le, Sylvie Germain, Jean Genet,
Pierre Bourgeade, Jean-Claude Vi l la in, Tahar Ben Jel loun, etc. ) , and two
important poetry anthologies from the Baltic states – An Anthology
of Contemporary Lithuanian Poetry (2007) and An Anthology
of Contemporary Latvian Poetry (2008). She has won numerous prizes
for her poetry and translations, both in Bulgaria and abroad, including the
prestigious Gui l laume Apol l inaire Prize in France in 2014 for her col lection
Ciel à perdre. She l ives and works in Sofia.
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Josef Mlejnek

Český básník, l i terární a divadelní kritik, překladatel polské a francouzské
l iteratury (Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Leszek Kołakowski , Alain
Besançon, Claude Tresmontant, El ie Wiesel aj . ) . Narodi l se v  roce 1946
v  Žatci , vystudoval fi lozofi i a češtinu na fi lozofické fakultě Masarykovy
univerzity v  Brně. Coby katol ický intelektuál pracoval v  70. a 80. letech
postupně jako kulturní referent, knihovník, ošetřovatel skotu, pomocný
dělník v  chladírnách, topič. Redigoval samizdatové časopisy Střední
Evropa a Komunikace. V  roce 1985 podepsal Chartu 77. Po l istopadu 1989
pracoval jako redaktor. Napsal básnické sbírky Pastvina (1993), Naprosté
motivy (1998), Závěsná lávka (2004), Zcestymluv (2007) a Sklepní okénko
(2013). Je rovněž autorem esej istických knih Blázen jsem ve své vsi (1980,
1985), Křesťanská univerzita Josefa Floriana (samizdat 1985, knižně 1999)
a Cosi ve vzduchu (2000). V  roce 2005 vydal vzpomínkovou knihu
Nelegendy o  malých inkvizitorech . V  současnosti ži je střídavě v  Praze
a na Vysočině.



345

Czech poet, l i terary and theatre critic, translator of Pol ish and French
l iterature (Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, Leszek Kołakowski , Alain
Besançon, Claude Tresmontant, El ie Wiesel , etc. ) . Born 1946, in Žatec, he
has a degree in Phi losophy and Czech from the Phi losophical Faculty
of Masaryk University in Brno. As a Cathol ic intel lectual , he worked
in the 1970s and 1980s variously as a cultural correspondent, l ibrarian,
cattle keeper, a workman’s  assistant in a cold storage faci l i ty, and
as a stoker in a boi ler 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 col lections Pastvina (Pasture, 1993), Naprosté
motivy (Simple Motives, 1998), Závěsná lávka (Hanging Bridge, 2004),
Zcestymluv (Turnoutoftalk, 2007), and Sklepní okénko (Cel lar Window,
2013). He is also the author of books of essays: Blázen jsem ve své vsi

( I ’m the Idiot in My Vi l lage, 1980, 1985), Křesťanská univerzita Josefa
Floriana ( Josef Florian Christian University, samizdat 1985; officia l press
1999), and Cosi ve vzduchu (Something in the Air, 2000). In 2005, he
publ ished 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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Franciszek Nastulczyk

Polsko-český básník a překladatel české a slovenské poezie. Narodi l se
roku 1957 v  Bystřici nad Olší ve východním cípu těšínského Slezska.
Maturoval v  Československu, poté vystudoval pedagogiku a fi lozofi i
na Jagel lonské universitě v  Krakově, postgraduální studium informatiky
na pobočce Lodžské Polytechniky v  Bielsku-Białe a tělesnou výchovu
na Vyšší správní škole. Od roku 1983 ži je v  Bielsku-Białe a pracuje jako
učitel na základní škole. V  letech 2002–2009 byl redaktorem literárně-
uměleckého časopisu Pobocza (Krajnice). Je členem Spolku polských
l iterátů v  České republ ice a laureátem cen v  básnických soutěžích v  Polsku
i   v  Česku. Samostatně vydal osm sbírek: Tam za pozornie przezroczystym

powietrzem (Tam za zdánl ivě průzračným vzduchem , 1993), Czas
i  obecnosc (Čas a přítomnost, 1994), Cmy i  inne wiersze (Můry a j iné
básně,1997), Jesien stulecia (Podzim století, 2000), Przewodnik slepego
psa (Průvodce slepého psa, 2003), Przypadkowa wiecznosc (Náhodná
věčnost, 2006), Hölderlin maluje (Hölderl in maluje, 2009), Milion mściwych
okruchów (Mi l ion 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 přeloži l například
sbírku Obývací nepokoje Petra Hrušky (Mieszkalne niepokoje, 2011),
ze slovenštiny vyšel v  jeho překladu knižní výbor básní Ivana Štrpky,
překládá také Karla Kryla.
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Pol ish-Czech poet and translator of Czech and Slovak poetry. Born 1957,
in Bystřice nad Olší, Czechoslovakia, the easternmost tip of Czech Si lesia.
He graduated from high school in Czechoslovakia, and studied Phi losophy
and Pedagogy at Jagel lonian University in Cracow, then did postgraduate
study in Information Science at the Bielsko-Biała branch of Łódź
Polytechnic University, plus Physical Education at a Col lege of Publ ic
Administration. Since 1983, he has been l iving in Bielsko-Biała, where he
works as a grammar school teacher. From 2002–2009 he was editor of the
l iterary-art magazine Pobocza (The Verge). He is a member of the Pol ish
Writers’ Association in the Czech Republ ic and has won poetry prizes in
Poland and in the Czech Republ ic. He has self-publ ished eight col lections
of poetry: Tam za pozornie przezroczystym powietrzem (There Behind
Seemingly Clear Air, 1993), Czas i  obecnosc (Time and Presence, 1994),
Cmy i  inne wiersze (Moths and Other Poems,1997), Jesien stulecia
(Autumn of the Century, 2000), Przewodnik slepego psa (Guidebook
of a Bl ind Dog, 2003), Przypadkowa wiecznosc (Random Eternity, 2006),
Hölderlin maluje (Hölderl in Painting, 2009), and Milion mściwych okruchów
(A  Mi l l ion Vengeful Shards, 2014). A  selection of his work in Czech
translation by Lenka Kuhar Daňhelová appeared under the title Průvodce
slepého psa (Guidebook of a Bl ind Dog).
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Duško Novaković

Srbský básník a překladatel . Narodi l se v  Titogradu (dnes černohorská
Podgorica) roku 1948. Vystudoval jugoslávskou a světovou l iteraturu
na Fi lozofické fakultě v  Bělehradě. Dosud publ ikoval patnáct sbírek,
prvotina byla Znalac ogledala (Znalec zrcadel , 1976), za zmínku stojí
dvoj jazyčné výbory Sati i  životinje / 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 l id i , 2012) a Zabava za utučene
(Zábava pro ubité, 2012). Za své dílo obdržel někol ik významných
srbských l iterárních cen, např. za knihu Klupe nenagrađenih (Lavičky
neoceněných) získal Cenu města Bělehradu za rok 2008 a Cenu Đura
Jakšiće za nej lepší sbírku poezie v  srbštině uveřejněnou v  roce 2008. Je
jedním za zakladatelů l i terárního sdružení Srpsko knj iževno društvo.
Rovněž překládá poezi i a prózu z  makedonštiny, vydal někol ik sbírek
a antologi i současné makedonské poezie (2003). Do angl ičtiny jeho díla
překládá americký básník srbského původu Charles Simić.
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Serbian poet and translator. Born 1948, in Titograd (today Podgorica,
Montenegro). He studied Yugoslavian and World Literature at the
Phi losophical Faculty in Belgrade. He has publ ished fifteen poetry
col lections, starting with Znalac ogledala (The Mirror Expert, 1976).
Of note are the bi l ingual 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
(Recol lections of the First People, 2012) and Zabava za utučene (Fun
for the Battered, 2012). He has won several important Serbian l iterary
prizes; e.g. for the book Klupe nenagrađenih (Benches of the
Unappreciated) he won the City of Belgrade Prize in 2008 and the Đura
Jakšić 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 publ ished several col lections of works
in translation, including an anthology of contemporary Macedonian poetry
(2003). His works have been translated into Engl ish by Serbian-born
American poet Charles Simić.



350

Halyna Petrosaňaková

Halyna Petrosanyak

Ukraj inská básnířka, překladatelka a textařka. Narodi la se roku 1967
v  zapadlé karpatské vesnici Ferescul nedaleko rumunských hranic, dnes
Čeremošna, v  někdejší Hal iči . Vystudovala germanistiku a získala doktorát
na univerzitě v  Ivano-Frankivsku (dříve Stanislavov), kde učí němčinu.
Od roku 1991 píše texty místním skupinám Stari j Stanislaviv a Rara avis.
V  jej í tvorbě se odrážejí pobyty v  Rakousku, Německu a Česku, překládá
z  češtiny a němčiny. Vydala sbírky básní Парк на схилі (Park na úbočí,
1996), Світло окраїн (Světlo okrajů, 1998, 2000) a Спокуса говорити
(Pokušení mluvit, 2008), v  roce 2015 má vyjít sbírka Політ на повітряній
кулі (Let balónem). Jej í verše byly přeloženy do angl ičtiny, francouzštiny,
němčiny, polštiny, ruštiny a běloruštiny. V  roce 2007 obdržela cenu
Huberta Burdy pro mladé východoevropské básníky. S  Oleksandrem Fraze-
Frazenkem vydala hudební album Сестро (Sestro, 2011).
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Ukrainian poet, translator, and lyricist. Born 1967, in the smal l Carpathian
vi l lage of Ferescul , near the Romanian border, today Cheremoshna, in the
former Gal icia. She has a Ph.D. in German from Ivano-Frankivsk (formerly
Stanislavov) University where she l ives and teaches German. Since 1991
she has been writing lyrics for the local bands Stariy Stanislaviv (Old
Stanislavov) and Rara Avis. Her work reflects stays in Austria, Germany,
and the Czech Republ ic; she translates from Czech and German. She has
publ ished the poetry col lections Park na skhyli (Park on the Slope, 1996),
Svitlo okrayin (Lights of the Borderland, 1998, 2000), and Spokusa
hovoryty (The Temptation to Speak, 2008), and her new col lection Polit
na povitryaniy kuli (Bal loon Ride) is forthcoming in 2015. Her poetry has
been translated into Engl ish, French, German, Pol ish, Russian, and
Belarusian. In 2007 she won the Hubert Burda Prize for Young Eastern
European Poets. She has put out a musical album Sestro (Sister! , 2011),
with Oleksandr Fraze-Frazenko.
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Arsenij Rovinskij

Arseny Rovinsky

Ruský básník, narodi l se  roku 1968 v  Charkově. Od roku 1985 ži l v  Moskvě,
kde vystudoval Moskevský státní pedagogický institut a slouži l v  armádě.
Od roku 1991 ži je v  Dánsku. Poprvé publ ikoval v  roce 1997, rok poté
obdržel zvláštní cenu básníka a kritika Michai la Aisenberga v  rámci
internetové l iterární soutěže Teneta. Je autorem sbírek Собирательные
образы (Kolektivní obrazy, 1999), Extra-dry (Extra suché, 2004), Все
сразу (Najednou; společně  s  Leonidem Schwabem a Fjodorem
Svarovským, 2008), Зимние Олимпийские игры (Zimní olympi jské hry,
2009) a Ловцы жемчуга (Lovci perel , 2013).
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Russian poet. Born 1968, in Kharkov (today Kharkiv). In 1985 he moved
to Moscow, where he studied at the Moscow State Pedagogical Institute
and served in the army. Since 1991 he has been l iving in Denmark. First
publ ished in Russia in 1997, his work drew wide critical acclaim a year
later: the “Teneta” Internet writing competition brought Rovinsky a special
prize from Mikhai l Aisenberg, one of the judges. He is the author
of the poetry col lections Sobiratelniye obrazy (Col lective Images, 1999),
Extra-dry (2004), Vsye srazu (Al l at Once, with Leonid Schwab and Fyodor
Svarovsky, 2008), Zimniye Olimpiyskiye igry (Winter Olympic Games,
2009), and Lovtsy zhemtchuga (Pearl Hunters, 2013).
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Tanja Stupar-
Trifunovićová

Tanja Stupar-Trifunović
Bosenská básnířka a spisovatelka. Narodi la se roku 1977 v  chorvatském
Zadru a vystudovala srbský jazyk a l iteraturu na fi lozofické fakultě
Banjalucké univerzity v  Bosně. Jej í básně a prózy byly přeloženy
do angl ičtiny, dánštiny, francouzštiny, němčiny, polštiny a slovenštiny
a publ ikovány v  antologiích po celém světě. Je autorkou básnických sbírek
Kuća od slova (Dům dopisů, 1999), Uspostavljanje ravnoteže (Nalezení
rovnováhy, 2002), O  čemu misle varvari dok doručkuju (Na co myslí
barbaři u   snídaně, 2008), jež obdržela někol ik cen a nominací, a Glavni
junak je čovjek koji se zaljubljuje u  nesreću (Hlavní postavou je člověk,
který se zamiluje do neštěstí, 2009) – ta byla nominována na nej lepší
bosenské básnické dílo roku. V roce 2007 jí vyšel výběr z novinových
sloupků Adornova svraka (Adornova straka). Naposledy vydala román
Satovi u  majčinoj sobi (Hodinky v  matčině pokoj i , 2014). Je redaktorkou
bosenského l iterárního časopisu Putevi (Poutě) a ži je v  Banja Luce (Bosna
a Hercegovina).



355

Bosnian poet and writer. Born 1977, in Zadar, Croatia, she studied Serbian
at the University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Her poetry
and prose have been translated into Engl ish, Danish, French, German,
Pol ish, and Slovenian, and publ ished in anthologies al l over the world. She
is the author of the poetry col lections Kuća od slova (House of Letters,
1999), Uspostavljanje ravnoteže (Striking a Balance, 2002), and O  čemu
misle varvari dok doručkuju (What Barbarians Think about at Breakfast,
2008). She has received many prizes and nominations for her work,
including Glavni junak je čovjek koji se zaljubljuje u  nesreću (The
Protagonist Is a Man Who Fal ls in Love with Misfortune, 2009), which was
nominated for the Bosnian Poetry Book of the Year. In 2007, she publ ished
a volume of her columns, Adornova svraka (Adorno’s Magpie). Her latest
book is the novel Satovi u  majčinoj sobi (The Watches in Mother’s  Room,
2014). She is the editor of the Bosnian l iterary journal Putevi (Pathways)
and l ives in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.
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Paweł Szydeł

Polský básník, prozaik a redaktor. Narodi l se v  roce 1963 ve Więcborku.
V  osmdesátých letech spolupracoval   s  undergroundovým tiskem,
debutoval básní „… můj hlas protestu“ v  roce 1981 na stránkách
čtrnáctideníku Kujawa . In iciátor, spoluzakladatel a od roku 1998
šéfredaktor internetového l iterárně-uměleckého čtvrtletníku Pobocza,
věnovaného kultuře střední a východní Evropy. Od 2004 spoluorganizuje
festival středoevropské l iteratury „Mezinárodní poetické setkání Pobocza“.
Vydal básnické sbírky Niebo nie dla nieobecnego (Nebe nikol iv pro
nepřítomného, 2000), Złorzeczę prawu ciążenia (Proklínám zákon
přitažl ivosti , 2005) a výbor veršů z  let 1980–2010 Niewielki wybór
(Nevelký výbor, 2010). Jeho básně byly přeloženy do angl ičtiny,
běloruštiny, češtiny, němčiny, slovinštiny a srbštiny a vydány v  mnoha
antologiích a časopisech. V  současnosti je spolumaj itelem a redaktorem
nakladatelství Meander a ži je v  Jastrzębci .
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Pol ish poet, prose writer, and editor. Born 1963, in Więcbork. 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 . In itiator,
co-founder, and since 1998 editor-in-chief of the Internet l i terary-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 l iterature. He has
publ ished the poetry col lections Niebo nie dla nieobecnego (Heaven is Not
for the Absent, 2000), Złorzeczę prawu ciążenia ( I   Curse the Law
of Gravity, 2005), and selected poems 1980–2010 Niewielki wybór
(A  Smal l Selection, 2010). His poetry has been translated into Engl ish,
Belorussian, Czech, German, Slovenian, and Serbian, and publ ished
in many anthologies and magazines. At present he is the co-publ isher
and editor of the Meander publ ishing house. He l ives in Jastrzębec.
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Pavel Zajíček

Český básník, textař, hudebník a výtvarník, narodi l se roku 1951 v  Praze-
Radotíně. V  roce 1973 založi l   s   M i lanem Hlavsou experimentální hudební
skupinu DG 307,   s  kterou hraje v  proměnl ivé sestavě dodnes. V  průběhu
70. letech mu básně a texty vycházely v  samizdatu. V  roce 1976 byl
ve vykonstruovaném procesu odsouzen na jeden rok za výtržnictví
a po návratu z  vězení v  roce 1977 podepsal Chartu 77. V  roce 1980
emigroval do Švédska a v  roce 1986 se přestěhoval do  New Yorku. V  exi lu
se věnoval hlavně výtvarné činnosti (sochy, koláže a   asambláže)
a v  polovině 90. let se zase postupně vráti l do Prahy. Publ ikoval téměř
třicet básnických, ale i   povídkových sbírek a výborů z  písňových textů.
Sbírka Čas je výkřik uprostřed noci (1999) vyšla i   v  angl ičtině a švédštině,
jeho básně vyšly angl icky také v  olomoucké dvoj jazyčné antologi i Prchavé
domovy / Fleeting Homes (2010). V  posledních letech vydal sbírky Cesta
vlakem z  P. do B. Pollockovy fleky odposlouchaná slova (2007), Roztrhanej
film (2008), Kniha psaná chaosem (2009), Pohádka se špatným koncem

(2010), Všechno je úplně jinak… (2010), Kniha moří (2011) a Chvění
(2012). Diskografie DG 307 čítá skoro tři desítky alb, zatím posledním
počinem byly Životy? Nebo bludné kruhy? (2013).
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Czech poet, lyricist, musician, and artist. Born 1951, in Prague-Radotín.
In 1973 he founded the experimental music group DG 307 with   Mi lan
Hlavsa; the group continues to play, with different formations, to this day.
In the 1970s his poems and texts were publ ished in samizdat. In 1976 he
was convicted at a show trial for disturbing the peace, and sentenced
to one year in prison. After his return, he signed Charter 77. In 1980 he
emigrated to Sweden, and in 1986 he moved to New York. In exi le he
dedicated himself mostly to artistic activities (sculpture, col lage,
assemblage), and in the mid-1990s he began gradual ly to return
to Prague. He has publ ished almost thirty col lections of poetry, as wel l as
short stories, and col lections of his lyrics. The col lection Čas je výkřik
uprostřed noci (Time is a Mid-Night Scream, 1999) has also been
publ ished in Engl ish and Swedish; he is represented in the Czech-Engl ish
bi l ingual anthology Prchavé domovy / Fleeting Homes (2010), publ ished
in Olomouc. In recent years he has publ ished the col lections Cesta vlakem
z  P. do B. / Pollockovy fleky odposlouchaná slova (Train Ride from P. To B.
/ Pol lock’s  Blotches Overheard Words, 2007), Roztrhanej film (Torn Fi lm,
2008), Kniha psaná chaosem (Book Written in Chaos, 2009), Pohádka se
špatným koncem (Fairy Tale with a Bad Ending, 2010), Všechno je úplně
jinak… (Everything is Completely Different…, 2010), Kniha moří (Book
of the Sea, 2011), and Chvění (Trembl ing, 2012). The DG 307 discography
numbers over two dozen albums, their latest is Životy? Nebo bludné
kruhy? (Living? Or Running in Circles? 2013).



360

Robert Hýsek & Matthew Sweney (eds.)

Bludné kořeny | Wayward Roots

Managing Editor: Otakar Loutocký
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