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Básník, autor mystifikační poezie a překladatel. Vystudoval
krátce pracoval jako keramik' střídal různé,

arnou Školu,

převážně dělnické profese (působil např. jako
h1ídačv praŽské Loretě). Literární tvorbě se věnoval
od 60. 1et. Za normaltzace patřil k zakázaným autorům.
V 90. letech byl redaktorem Literárních novin, od roku
1999 pracuje v antikvariátu, píšea sbírá poezii.

Inspirační zdroje básní |vana Wernische je možné
hIedat ve v'ýtvarném umění. Některé texty
Zimohrádku přímo odkazují ke snovým obrazům
f{enriho Rousseaua, Marca Chagalla nebo k olejoma|bám a grafikám básníkovy manže|ky He|eny.
Pohled na obrazy těchto umě|ců tak vizuá|ně
přibIiŽuje Wernischovy představy o jeho bizarním

1e zaIožena na básnické mystifikaci. Autor Y,,ťváLřífantazijni světy i posta-

Poezie
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r,7, v jeho textech spýá sen se skutečností.
Básník experimentuje se zvukovou podobou jazyka'
tvoří neologismy, komolí slova, do sých textů vklá.
dá překlady ctzojazyčnépoezie nebo části dialogů.
Píšepřevážně volným veršem, jeho básně se často b|ížípróze,T1pickým
znakem Wernischoly poezte je i sebeironie a černý humor.
Ivan Wernisch debutoval v 60. letech sbírkou t:ln i:Ťi **.J::,v niž převiádá
naivní vnímání světa, zaujetí věcmi a všednímipředměty' V básnických
knihách ;li'71r'|,::i11:. a : |'..i,i!..'! jsou Wernischor,ry imaginární světy prostoupeny pocity úzkosti, cizoý a vědomím smrti. Soubory ze 70' a 80. let'

ř,.!) 'y),\rycházely v samizdatu a exilu a podobně jako básnické sbírky
z90.|etÍ:'::j',:!*aknebo Úq:::li i::iti** obsahují absurdní příběhy s rysy černého humoru, jejichŽ tématem jsou často lidské dějiny plné válek.
V době normalizace, kdy nesměl publikovat' se Wernisch věnoval zejména
překladům, např. poezie Christiana Morgensterna.

fantasmagorickém světě'
Stóle jsem

A

hovořil o zimohrádku, až jsi řekla: tak mě
Ú7m zavea.

jsem se počal uymlouvat: možná, že se zklameš,
je to uprostřed polí a v lese jsou divoké kočky,
na schodech jsou sochy, které si ovívajípohlaví lopuchou,
nebudou se ti líbit.
Přiznám se, řekl jsem, že jsem si něco vymyslel.
Ale tys uhodla, že jsem si vymyslel ušecko (. ' ').
tu

např. I:i

Sbírka.l.:*+!:l**ti. (1965) obsahujebásně i krátké prozaické texty' Zimohrádek
je název snové krajiny, do které básník uniká před pocity ú"k9:gťj1."ql9.y
a lítosti, způsobenými zk]amáním z okolního světa i sebou
samým. V básních Wernisch často ryužívá principu opa.
kování slov i motivů' např. tajemné zahrady, zimy, jezer, vlků, démonůa jezd'

ců na koních. V jazykové rovině autor mísípoetismy s hovoroými
ýrazy i vulgarismy,

Básník i prozaik, jehoŽ worba bylaýrazně ovlivněna jazzovo1t'$ll999y9:t
hudbou. Vystudoval češtinua dějepis
na pedagogické fakultě v Praze, Živil se
jako knihovník, učitei i osvětlovač v poetické kavárně
Viola. Hrái na klarinet a saxofon v praŽských klubech.

V roce
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1965 zemřel na otralrr plynem.

]
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za svého Života knižně nepublikoval

nebyl nijak známý. }eho verše byly recitovány
zejména v kavárně Yiola. Z básníkory pozůstaiosti se dochovalo asi 80 textů, které byly uspořádánv do souborů 1it*p.!:me' fiil.;e:; l."t::i:dli; !:l -. 3 :]j::;::
a

)edná se převáŽně o milostnou
společenskou lyriku s tématy lás\r, touhy a vzdoru,v nížautor qnržívá j azykové prostředky hovorové češtiny. Kromě básní
psaných volným veršem, inspirovaných 1azzem a blues, Hrabě uŽíval i pevnou veršovou formu sonetu.
K básníkově posmrtné popularitě přispěla nejen autenticita jeho veršů,
ve kterých lyjadřoval názory a Pociý mladé generace' ale i klubové a roz.
hlasové recitačnípořady připravované interpretem poezie Míroslavem
Kováříkem, který se tak ýrazně podílel na vývoření Hrabětova kuitu.

Pro Vác|ava Hraběte by|a kromě hudby formá|-

ním a tematickým zdrojem inspirace také poezie
amerických beatniků. V roce -l965 se Hrabě po.
dí|e| na rozhovoru s A|lenem Ginsbergem, který
tehdy navštívil Prahu a Vystoupi| v kavárně Vio|a.
Z českých básníků ov|ivniI Hrabětovy verše svými

pouIiČními písněmi itématem vzdoru především
František Ge||ner.

Popularitu poezie Václava Hraběte podpoři|y i hudební interpretace jeho básní' Známá je např. píseň Variace na renesančnítéma,kterou nazpívaI
V|adimír Mišík.

pt+ i:i;r;:.,':ir,lr; 1*ik:l.

a

První sbírka Hrabětov'ích básní SleF-tlr'e (1969) obsahuje texý silně ov]ivněné subjektivními proŽitky autora (miiostnými zkušenostmi, zážitky z vojny)
i jeho názory. ]e v nich zachycena zejména touha po svobodě
a žitínaplno i odpor proti pohoďnému a rezignovanému
způsobu života střední generace a politické manipulaci' Hrabětor,y básne
díkyvolnévazbě jednotliuých motivů připomínají jazzové improvizace, autor
často používá také veršovépřesahy.

Neyím co dělat Nejsem nic uíc
než potrhý zpěvók blues a pokouším se

vat scatem

zazpí-

