
Svatava Antošová 

/nepojmenovaná báseň/  

Žábry si třeba o krb roztrhnu   

- jen když mě budeš vnímat   

místo televize   

Ploutve ať mi klidně proděraví   

třeba zlatá vidlička   

- jen když aspoň na chvíli se zarazíš   

a zvedneš hlavu od večeře  

 

1) Dobrá, ráda bych začala s naším interview. Pokud jste připravená, zde je má první 

otázka: Mohla byste nám osvětlit, proč nejste nepojmenovaná? Řekněme, že to v poezii 

není zcela běžné... 

Jste si tím jistá? Jak víte, že to není běžné? Mám spoustu kolegů a kolegyň, kteří také nemají 

jméno, to nám ale neubírá na hodnotě, je to věc přesvědčení. Koneckonců, v poezii se žádná 

omezení nekladou, ne? Prozradím vám, že já jsem beze jména záměrně, každý čtenář si můj 

význam vyloží jinak, individuálně – někdy není třeba vše striktně definovat názvem 

(úsměv)…čtenáři ho totiž k pochopení všeho skrytého ani nepotřebují. 

 

2) Ano, vskutku zajímavá myšlenka. Zaujala mě věta: čtenáři ho totiž k pochopení všeho 

skrytého ani nepotřebují. Co konkrétně ve vás můžeme objevit? Mohla byste nám nastínit 

atmosféru, ve které se to odehrává? 

Inu, objevit můžete mnohé, dokonce se můžete ztotožnit s některými pocity. Představte si 

ponurou tichou domácnost, ach ano, zavřete oči a jen si to představte. Sedíte vedle vaší 

spřízněné duše, ale přesto se cítíte být od ní kilometry daleko, vzdalujete se, srdce vám zeje 

prázdnotou, chvěje se po pozornosti. Vnímáte smutek a samotu, ničivý pocit marnosti 

pohřbívající vaši zamilovanou naivitu a iluze. Vnitřní svět se vám rozpadá, ale nejste dost silní 

na to, abyste odešli. 

 

3) Až z mi z toho běhá mráz po zádech, rozumím-li tomu správně, reflektujete problémy 

milostných vztahů? 

Přesně tak, působím na čtenáře hlavně emocemi, které v nich text vyvolává. 

 

4) Teď k tomu textu, nemohla jsem si nevšimnout vašeho neobvyklého poetického 

projevu. Opakují se tu metafory spojené s rybou, je to tak? Proč zrovna ryba? 

Ano, jste pozorná. Víte, motiv ryby jako bytosti symbolizuje jakousi svobodu, krásu a něžnost, 

je němá – stejně jako ústa zamilované dívky, která cítí napětí, ze strachu samoty však nedokáže 

promluvit nahlas. 

 

Rozhovor s básní vedla Julie Kinčová. 

 



 
 

 



          
 

 

Při čtení této básně jsem okamžitě začala hloubat nad neotřelými metaforami a tajuplnou 

atmosférou. Zrodila se ve mně představa neopětované lásky, vztahu, který vyhasne. Stejně jako 

plamen svíčky symbolizující život a teplo lidské náklonnosti. Jako to bývá v reálném životě, 

plamen v počátcích hoří silně, nicméně po čase se mu nedostává dostatek vzduchu, teplo mizí, 

rozplývá se a ztrácí se – jako horký rozlévající se vosk. Poslední fotografie vystihuje hloubku 

pocitů a myšlenek člověka, ale také naději, že ve vlastní tmě najde svůj vnitřní klid. 

 

 
 

 


