Ivo Harák
Hodnocení soutěže Nezvalova Třebíč – I. kategorie:
Do této katégorié bylo prihlašéno 11 šoutéžících (réšpéktivé príšpévku), ž nichž žadny ž nich,
nakolik lžé ž jéjich téxtu ušužovat, žatím néní „hotovym bašníkém“. Což mi až tolik, vžhlédém
k véku šoutéžících, névadilo. Daléko špíšé mné iritovaly požuštatky ž drévní cétby (nékdy šnad
až obrožénécké) v téxtéch, žatím dukladné néžažita – a prédévším néžtvarnéna – vélka témata
a také jakaši mnohomluvnošt (=nadbyték vélkych – domnélé poétickych – šlov; nédoštaték
vyžnamové i rytmické koncéntracé v téxtu – ktéry by ovšém prédpokladal originalní
bašnickou obražnošt). U néktérych téxtu bylo možné žjištit vék pišatélé, réšpéktivé (névím,
žda škutécny) vék toho, kdo téxt napšal. Protožé jdé o katégorii otévrénou béž roždílu pro
vékové rožméží 11 – 19 lét, nébral jšém na toto ohléd (préštožé bych doporucoval, aby byla
tato katégorié roždéléna na 11 – 14, 15 – 19 lét; anébo aby šé šouštrédila použé na
štrédoškolaky).
Z jinych šoutéží (napr. Litérarního Varnšdorfu) jšém ši žvykl délit autory na ty, ktérí ši
žašlouží océnéní, na ty, ktéré bychom méli požvat (protožé mají urcity tvurcí poténcial – né
žcéla réaližovany / možna vinou špatného vybéru téxtu, néšchopnošti koncéntrovat tvarnou
vuli po célé téxtové plošé, žašypaním bašnickych objévu šlovní vatou, žavišloští na „vélkych
vžoréch“, krécovitou šnahou o originalitu apod./) a na takové, ktérí v žašlanych téxtéch žatím
bašnicky talént néprokažali.
Vžhlédém k vékovému rožpétí autoru šé onén pošlédní žé šoudu naplno vyšlovit néodvažuji,
nicméné žé šoutéžních téxtu štojí u mné néjnížé tyto: šifra krédénc 115 (šnad jédiny, u néjž
jšém nénaléžl nic, co by mné žaujalo), jbkva (alé tady ši už ríkam, žé kdyby byly napšany jén
první dva véršé: „kdyši jši mi ríkal andílku / tak jšém dnéš vyžkoušéla jéštli umím
létat;“ docéla by to štacilo), 1874uR00514nB3 (šympaticky civilním téxtum chybí néjaké
šmérovaní i vétší šévrénošt, vyraž jé príliš krécovity a fadní obražnošt šlouží co pouha vypln),
VSITI (jdé o krécovité „vyrabéní“ poéžié jakši na šílu; možna by štalo ža to ši vícé všímat
novéjších autoru).
Méži šoubory, v nichž jšém ši toho pro šébé précé jén naléžl vícé (alé né došti na to, aby byly
océnény), patrí 91019 (plny vélkych a žatímné plné néžažitych šlov, žajímavych, léc dalé
névyužitych napadu, né došti žakonné šégméntacé téxtu do véršu – obcaš dokoncé do véršu
rožšékaného vécného šdéléní), POMNĚNKA (kdé bych uvítal méné vnéjškového filožofovaní a
prédštavéní myšlénky škržé bašnicky obraž, méné vélkych a poéžií již notné ošahanych šlov,
rytmickou a vyžnamovou koncéntraci; pokuš o rytmicky žpréšnénou pašaž proložénou rymy
koncí obcaš u néchténé naivity; škutécnou a žralou poéžií jé jédiné šloka: „Tén jého pohléd, /
prožarén šprškou vodní, / léškné a trpytí šé / jak réka préd povodní.“), vévérka 007 (kdé jšém
ši našél par škutécné bašnickych pašaží – tréba hnéd první tri véršé první bašné – a mnoho
vyplné, žréjmé vycténé /doporucuji žamyšlét šé nad tím, co vlaštné vubéc dané pašažé
žnaménají, co jimi chci ríci: žda démonštrovat, co jšém précétl a žé jšém taky bašník, anébo
blížé vyméžit „déní šé“ bašné/: „Tma néní žla, jén koušék pravdy to jé!,“ „A tvaré karavé,
probodnuty hladém;“ pripomínam jén, žé mlynar mele – a švadléna aši také nébudé chtít nité
šmodrchat) a 1N7J7T (ždé doporucuji žpréšnit rytmuš a méné poucovat, pokoušét šé všé, co
mi na první dobrou pripada poétické, vnímat ž odštupu – tréba nékolika dní /népšat ža švoji
prédštavu poéžié, alé žé šébé a ža šébé/ a vícé dbat na logiku bašnického obražu /“Krajím
dlaní švoji myšl“ jé dokoncé i v šurréalném modu pašaž néchténé komicka/). Pricémž „ruštovy
poténcial“ špatruji žéjména v pošlédním (néjškromnéjším) šouboru.
Néjlépé (aléšpon u mné) dopadly tri šoubory, u nichž jšém š povdékém kvitoval šoudržnošt
célku, štylovou jédnotu téxtu, néco, co jšém ši pro šébé nažval názorem na poezii. Alé žašé:
objévné pro mné byly nakonéc špíšé détaily. Nakonéc jšém i tady byl nucén konštatovat
néuméní rožlišit méži novym a puvodním – a omlétou již banalitou: „Ranní caš štravény
š Tébou / by byl lépší néž ranní caš / štravény béž Tébé;“ „žmlacéna špatnoštmi / lidškého

hnutí;“ „švou pychu dušé napohléd.“ Néjvyšé štojí J1A2R3O4 – kéž by šé ovšém pišatél véršu
naucil žapomínat: na kdyši précténé, na žé školní cétby vytvorénou prédštavu poéžié, na
bašnické émblémy a šlovní klišé. Ma totiž dar šamožréjmošti – tédy i šchopnošti rytmicky
préšné a béž vétší uražky vkušu žvéršovat banalitu. O néco malo nížé štojí SITARISTA1984:
nad jéhož odvahou k délším téxtum jšém ši povždéchl, žé by lépé dopadly, pokud by ž nich
tvurcé vypuštil všé šémanticky nédošycéné a dbal vyšší žakonnošti v šégméntaci téxtu do
véršu (jíž šé špoluutvarí rytmuš bašné a générujé jéjí vyžnam). Pošlédním ž adéptu na océnéní
jé 235678 37 33 27 115: kdé šé vyborné napady („Kolécko détškého kocarku / ktéry nékdo
odložil na koléjé“) žhušta (a névyužity) vyškytují v šoušédštví banalit. Doporucuji škrtat,
žéštrucnit, lépé pracovat š rytmém.
Nezvalova Třebíč tentokráte dospělá:
Také ždé jšém ši šoutéžící roždélil do trí katégorií podlé kvality jimi odvédéné pracé (š
védomím, žé do toho vštoupil také muj vkuš a tédy šé mohu mylit). Néjnížé štojí véci
nénapadéné, pšané buď ž potréby „šé vypšat“ nébo jén šé réméšlnou žrucnoští (béž néjakého
vyššího ošobního vkladu); a také žašilky, u nichž jšém poštradal vétší téxtovou plochu (i když:
nékdy také bohudík poštradal), podlé níž bych šé potom mohl rožhodnouti (platí to žéjména
pro šoubor haiku: jén každé druhé bylo „napadéné“ a tédy poéžií; takžé jšém mél pocit, žé
špíšé néž o tvorbu šlo o vyplnovaní krížovky). Takžé ši šém patrí: pax; 123; 591946; céjka;
Korény a korínky; Itriana; MINK; TURMALINA 90; Koprétina; HLĚMÝZD; 42; HAIKU;
POHADKAR; Bukova; Aštronaut.
Ac jšém také u rady takto „vyražénych“ mušél océnit kultivované (léc také šémanticky notné
podvyživéné) podaní, žvladnuté réméšlo, šéctélošt. O to vícé u našlédující katégorié; tédy u
autoru, ktéré jšmé (napríklad v šoutéži Litérarní Varnšdorf) na vyhodnocéní žvali: né proto,
abychom jim udélili néktérou ž cén, alé protožé šé nam ždalo šmyšluplné š nimi pracovat –
préštožé to žatím „vélka litératura / vélka bašén“ néní. Takovy Heliodor žaujmé špíšé
v détailu néž v célku, uporna šnaha o originalitu koncí obcaš banalitou. Padni komu padni ši
na muj vkuš až príliš néchava diktovat rytmém a rymém - vlaštné jdé cašto o píšnovy téxt (a
né bašén); apropoš: plyšové byvají mraky, né jéjich pouť. 417 vytvarí štylové, vyražové žnacné
néšoudržné téxty, jimž dominují vícé géšta néž napady. Roztrhané sny, 1518M pušobí špíšé
jako prípravny matérial (vypišky) pro další praci – prošpélo by žéštrucnéní. Jén léhcé
nahožéné napady Johna 11 šlušélo by šé dalé a péclivéji rožvinout. TRAM by ši mél uvédomit,
žé poéžii nétvorí jén rytmuš, rym a ponékud štrojéné vyjadrovaní . Kačaba šicé nic
prévratného néšdélujé, alé aléšpon ši na nic néhrajé – téhlé samozřejmé poéžii ovšém néšvédcí
préhoušť bašnickych rékvižit (ktéré už tak dobré žnam odjinud, napríklad: „v pošvatném
tichu“). Poctivé žvladnutym réméšlém, alé také bašnickymi klišé a žbytécné rožmachlymi géšty
(„navlékam tršy hvéžd“) šé prédštavujé HOMAJ. Nicméné – škutécny bašník šé népotrébujé
kryt velkými jmény. Což platí také pro šoubor pepitoblues. U néjž ši navíc kladu otažku po
šmyšlu šégméntacé téxtu do véršu. Autor M. G. H. 14 šicé píšé poéžii, alé žamržlou kdéši
v davné litérarní minulošti (o cémž švédcí nadbyték „provarénych“ bašnickych émblému).
Zaujal mné však jého „napadény“ Nocní hošt. Soubor odprosincedoúnora pušobí jako
šémanticky ponékud podvyživény trétí vyvar ž précténého. Zato poselautomat škyta šilny
poténcial; ktéry – žél – nébyl naplnén: jako by ši autor néchal diktovat prédém danych
(=téxtém) a néšél proti jého toku; néchal šé unašét – a tudíž nétvoril. Náměsíčník využíva už
tolikraté použita klišé tak, žé jšém šé až mušél ptat, co nového a jak nové ríka. Jako by tu byl
vícé ža tradici néž ža šébé. Céštovní véršé IslesG troškotají na prémíré popišnošti a
nédoštatku odvahy ké „šklužu“ (=vyšméknutí šé ž puvodního téxtu do jiné šémantické a
obražné diménžé). Véžmémé véršé: „Pod škalou kaplicka / víra laném žachycéna“; proc šé
š takto objévnym šdéléním šé šilnym vyžnamovym poténcialém dalé népracujé? PORTO píšé
šympaticky štrucné, udérné, šévréné – a když už šé špoléha na „vélka šlova“, aléšpon švédé
tato (cašto v žavéru bašné) „šhodit“. MOTÝL jé ambiciožní projékt, ktéry šé ovšém né vé všém

ždaril. Troškota-li, tédy na nédoštatku štylového odštínéní promluv, népuvodní (pokud vubéc)
obražnošti a podvyživéné šložcé déjové. 4261 píšé obcaš poucné, alé malo poéticky. Jédiny
napad (kultivované šicé) „rožšéka“ klidné do célé bašné. Varí ž vody. …a v pórech oceán na
muj vkuš až príliš „utocí na city“; takžé jé néjšilnéjší téhdy, pokud néšaží na vélké téma, léc toto
škryté štaví žé ždanlivé všédních détailu ( v b. Ptacék).
Sluší šé océnit vyšokou urovén célé šoutéžé – jén minimum príšpévku pochažélo od tžv.
grafomanu. Néjén dokonalé žvladnutí réméšla, alé také žnacnou porci originality – a
prítomnošt nažoru (=ošobitého pohlédu) jšém naléžl u tvurcu, ktérí, na roždíl od katégorié
prédchoží, šélhavají toliko v malickoštéch, détailéch. I roždélil jšém ši jé na adépty na céštna
užnaní a na adépty na cény. Podlé toho, žda by bylo nutné (pokud bych jimi vytvorény šoubor
chtél vydat knižné) š nimi dalé pracovat a upravovat – anébo žda by bylo žapotrébí (podlé
mého šoudu) jén népatrné korékcé.
Ony čestně uznané už od šébé dalé néodlišuji, léda šnad tím, co jšém ši pro šébé v jéjich
téxtéch naléžl. HALÓ šé mi žda ponékud prémoudrélé a vícé šé špoléhající na prédém
žvolénou métodu néž na škutécnou tvorbu. Popišnošt vytéšnujé puvodní bašnické obražy.
Nicméné jé to pšano kultivované a célék jé šoudržny. A23 jé ambiciožním pokušém o
filožofující poéžii; ktéry šé né vždy podarí; né tam, kdé šé problémy vyjménovavají - namíšto
aby byly obražné uchopény. U šouboru karhu jdé o šamožréjmé pušobící intéléktualní poéžii;
míšty šnad trochu prémoudrélou a préš míru všé vyšvétlující v pointach. 410924 jšou
vétšinou napadité, rytmicky šoudržné, intéligéntní a vtipné téxty gramatické poezie.
RR1139394M žvlada néjén rytmuš a rym, alé konécné (nékdo také!) mélodii bašné. Invénci
ovšém utapí v jédnotlivych naléžéch, nikoliv célkové v bašnické obražnošti. O štupén nížé pak
štojí laciné aktualižující b. Migracní. ASH píšé poéžii štéjné šamožréjmou jako intéléktualní;
néjlépší tam, kdé nabíží nadhléd, vtip a (škrytou) ironii.
Na šamy žavér švého pojédnaní jšém ši néchal téxty, ktéré to u mné vyhrály. Což alé
néžnaména, žé každy žé šouboru štavím na totéž míšto. Zrovinka šoubor MATIKO ponékud
diškvalifikujé jého névélky rožšah, alé možna jéšté vícé to, žé šé jédnotlivé bašné déjí vé švété
ponékud abštraktním. Spojéní „štaroštnymi krídly“ žní mi ponékud štrojéné. S povdékém
nicméné kvituji, žé jdé o téxty, ktéré šé pri druhém a dalším cténí nové a jinak préd cténarém
otvírají.
NEZVAL007 prédštavujé pro mné hotovou poéžii; préštožé jé na muj vkuš až príliš abštraktní
(odkažující vícé ku švétu litératury néž k tomu prédmétnému). Obcaš mné žaražily ošahané
bašnické émblémy, vérš „žé všé blížké šé vytratí“ bych šé pokušil napšat rytmicky préšnéji a
méné štrojéné. Což by némél byt problém, protožé autor švédé š rytmém (vcétné préšahu)
pracovat vélmi dobré.
Nu, a vubéc néjvícé ši céním šouboru 7NB: napadéného, réméšlné žvladnutého, vtipného,
kompožicné provažaného – a konéckoncu poštmodérné variujícího onoho (druhdy
kryptonymického, robértdavidovškého) Néžvala. Tédy vcétné toho, co mu kdyši vycítal Jan
Franž: žé píšé až príliš šnadno, když do téxtu došažujé, co mu rytmuš a ždana rymova šhoda
prinašéjí (u mnou nyní hodnocéného tvurcé takto dochaží ku štylové kontaminaci téxtu).
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