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David Bátor 
Ohyb 

Při ohýbání železa 
ohýbá se i krev. 
I slovo se ohýbá 
a praská za světem. 
Ohyb je pohyb 
k odstranění duše. 

AUTOR, TEXT, INTERPRETACE 

DAVID BÁTOR (1974) je básník, publicista a organizátor nejrůznějších literárních 
a kulturních akcí. Pracoval v dělnických profesích na Ostravsku a Opavsku. S bratrem 
Milanem vydával v Opavě literární časopis Nové břehy. Inicioval i vydání několika 
básnických almanachů, například k šedesátinám Víta Slívy (Láska nic nezapomíná). 
Publikuje v řadě časopisů, např. Protimluv, Host, Revolver revue, Texty aj. Hned za 
první sbírku, Kukly (2004), byl nominován na Cenu Jiřího Ortena. Další sbírky nesou 
názvy Kreslostroj (2012). Zbuj (2014) a zatím poslední dvě s názvy Hrubá zeď slova 
(2016) a Zbuj (2016).  

Bátorova poezie má poměrně značný rozkmit. Melodicky a rytmicky se drží spíš 
tradičních útvarů a pravidelného verše, jeho básně jsou krátkými momentkami, v nichž 
vstupuje básnický subjekt do přímého kontaktu se světem několika způsoby. Jedním 
z nich je důsledná negace, což je asi nejvíc cítit v prozatím rukopisném souboru textů 
s názvem Pivlín, kde se lze dočíst i takovéto verše: „On píše básně Taky čte / Je to 
Pičus Řikal jsem ti / Fotbal ho nezajímá / Kunda taky ne / Co s takovým pičusem? / 
Zastřelit! Zahrabat pod zem!!“ (b. PIČUS, rukopis). Svět je tu těžkou protiváhou 
křehkého lyrického subjektu, je zcela materializovaný, omezený na banální lidské 
úkony, od práce po soulož, v takovém prostředí zcela není místo pro nějakou lyriku 
a prožitek, vše se děje tělesně a hrubě přímočaře. Na straně druhé je to u Bátora 
srozumění s takovýmto „jednoduchým“ světem. Je to průnik do osudů a životů těch 
nejobyčejnějších lidí, s nimiž se setkává během své profese dělníka. To je zase cítit 
ze sbírky Zbuj.  



TENTO MATERIÁL VZNIKL V RÁMCI VÝUKY PŘEDMĚTŮ 
POPULARIZAČNÍ WORKSHOP, TVŮRČÍ PSANÍ A VÝJEZDNÍ 

WORKSHOP OBORU AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA NA FILOZOFICKO-
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ 

MODERNÍ POEZIE DO ŠKOL 
DAVID BÁTOR: OHYB 

Zároveň je ale Bátorova poezie položena do světa, kde lidskou bolest i radost dozoruje 
boží milost. Přítomnost Boží není ale jen nějakou záležitostí katechismu, věrouky, ale 
je důsledně prožívanou situací, děje se v krajině, v mezilidských vztazích i prožitcích 
lyrického mluvčího. A dává tomuto mluvčímu též sílu proniknout do osudů jiných lidí 
ne s vědomím převahy, ale s pokorou a důvěrou, že i v osudech jiných je stejně 
uloženo boží dílo. 

Zatím poslední sbírka Zbuj představuje svéráznou portrétní knihu jednotlivých 
specifických lidských typů a osudů, které se snad nedají najít nikde jinde než 
ve slezských regionech. Jejich jadrnost ale nehledá básník jen v tom, co se nabízí jako 
hotové a předpřipravené, tedy v nářečí z Prajzské. Knížka nechce fascinovat 
a strhávat na sebe pozornost pouze tím, že je psaná dialektem, přesněji: dvěma 
dialekty. Čistotu nářečního projevu slovníkového typu byste ve sbírce hledali jen těžko. 
Svoji působnost verše hledají ve střetu dvou kultur, té nízké, pracovní, trochu 
jednoduché; a té umělecké, básnické. Bátorův mluvčí, tedy ten, který odkazuje 
k vnitřnímu světu tvůrce, neprochází místy a lidskými osudy v pozici barda (někoho se 
soucitem, ale přece jen kohosi z jiné sociální role, s odstupem). Prochází jako básník 
s účastí, ten, kdo je uhranut a strháván rázovitostí a jedinečností konkrétních lidských 
situací a promluv. 

Jeho další mluvčí, všichni ti Herichové, Šromové nebo Václavíkové, vstupují se svou 
vizí světa do básně „bezprostředně“, sami už ve svém jazyce ušpinění setkáváním 
s jinými jazykovými projevy. Jejich řeči jsou nervní, domáhají se účasti, prosté 
blízkosti, jak je to třeba krásně vidět v básni Rozum: v tomto světě skutečně 
kamarádských, i když ne zase sladkobolně mazlivých chlapských pocitů sounáležitosti 
platí jediná hodnota, a tou je rovnost. A tak jako jsou ti chlapi rovní k sobě, je na jejich 
úrovni básník. Výsledkem jsou potom básně čisté nervnosti, prostoty, rázného slova, 
do kterého se vejde láska, polibek, stejně jako piča, nebo guvno. Je dobře, že v české 
poezii znova vyrostl pokus básnicky být vedle určité, konkrétní skupiny lidí a ze vztahu 
s nimi přinést i otázky ptající se znova s velkou intenzitou a silou po smyslu psaní, po 
smyslu poezie: „(Evaldu Václavíkovi) // Ešče raz mi vykni a pro flašku letiš, / kurde, 
stalo se, jsem zpět do minut pěti. / A tak jsem dostal rozum, žadne vyky, vyk, / hlavu 
mi napravil pan Evald Václavík. / A od té doby každému tykám a může to být / 
prezident, král papaláš i vikář.“ (ROZUM, In Zbuj.) 
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Další práce s textem: 
Jak byste charakterizovali dialekt básně Evaldu Václavíkovi? Co se jeho použitím s 
básní děje? Je vám její vyznění a apel na rovnost blízký, nebo vzdálený? Proč? 

PRACOVNÍ LIST – VIZUALIZACE 

Cíl: Literatura je též záležitostí konkrétního místa, kraje, prostředí. I ona se podílí 
na tvářnosti krajiny, v níž žijeme. A je dobré si uvědomit, že v téměř každém 
místě žije nebo žil někdo, kdo hledal půvab i hrůzu krajiny, po níž teď kráčíme 
my a jejíž tvářnost udržujeme a přenášíme pro další pokolení. 

Báseň je složená z krátkých jakoby výkřiků, jak byste je charakterizovali 
rytmicky? (Jde o volný verš, ve kterém se jen komplikovaně určuje nějaká rytmická 
tendence, dokonce i daktylotrochejská sestupnost je tu nabourávána jednoslabičnými 
slovy na začátcích třetího a čtvrtého verše. Přesto mají svou rytmickou působivost. 
Jejich střídmost a intonační sevřenost z nich dělají jakési oddělené celky, jež si samy 
si vystačí. První: „Při ohýbání železa / ohýbá se i krev.“ Druhý: „I slovo se ohýbá / 
a praská za světem.“ A třetí: „Ohyb je pohyb / k odstranění duše.“)  

Na čem jsou jednotlivé celky, z pohledu básnických prostředků, či tropů, 
založeny? (Zde je dominantní protiklad jdoucí až k oxymóronu. Stále jako by tu proti 
sobě stála mechanika, mechanika společenských situací, mechanika současného 
světa, v němž, stejně jako kdysi před rokem 1989, jde o to, zapomenout na osobní 
nárok na svět, na možnost jeho individuálního prožívání. Člověk se svým duševním 
aparátem jako kdyby tu byl konfrontován s mechanikou moci a pracovní produktivity: 
od ohýbání železa nejprve k ohýbání krve, tedy duše, tedy všeho, co z nás dělá cítící 
a prožívající bytosti, přes ohýbání gest, našeho vztahování se ke světu, jehož je slovo 
základním prostředkem. I slovo je tlačeno k deformaci, až kdesi praská, tříští se. 
Taková situace pak nutně vede k pointě a generalizaci, která ukazuje, jak je 
industriálně-ekonomický model světa vlastně nepřátelský vůči elementárním 
principům lidskosti.)   

Proč báseň roste právě z obrazu ohýbání železa? (A tady se právě dostáváme na 
širší Ostravsko. David Bátor pracoval, jak zmíněno, jako dělník, byl v trvalém kontaktu 
s lidmi práce, žil de facto celý svůj život v jejich blízkosti, a zároveň je příslušníkem 
mladé generace básníků severní Moravy a Slezska, pro které je právě prožitek 
a zážitek Ostravy jaksi určující. Zážitek nějak automaticky vyžadující vyrovnat se 
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s fenoménem průmyslového, černého města. Byť si je Bátor pravověrným Slezanem, 
žije v Brance u Opavy, Ostrava a hlavně její průmyslová minulost i současnost jsou 
neodmyslitelnou součástí jeho poezie, zejména té dřívější. A právě toto dodává básni 
autenticitu. Cítíme, že obraz práce není umělým symbolem, není jen jakousi 
metaforou, vyčtenou a vypozorovanou, je prožitý do poslední částečky těla, je 
probydlený, lidsky prošpikovaný. Ta krev tu též není jen jakýmsi barevným symbolem, 
ale skutečně položenou otázkou po vlastní identitě. A lze, domnívám se, dokonce 
i tvrdit, že právě toto je jedno ze specifik ostravské básnické produkce: důraz, který je 
kladen na potřebu nepoddat se diktátu produktivity, diktátu zestejnění za účelem 
vyšších výnosů, výkazů, výkonů. To je cítit stejně z poezie Petra Hrušky, jako z té 
Ivana Motýla, ale i mladého Romana Polácha a řady dalších.) 

Jaký smysl má ve vizualizaci tančící žena? (Opět je tu mnoho možností, ale myslím 
si, že představuje právě onen – doslova nevyřčený – protipól společenského pohybu. 
Je metaforou toho, co by mohlo být opomenuto, pokud by člověk přistoupil na diktát 
práce – nejen vášeň a tělesná láska, to by zřejmě vykonávala zcela jiné pohyby. Ale 
půvab a emoce, prožitek krásy a zároveň blízkosti.)  

Jaký je podle vás důvod pro změnu barvy šatů? (Zase záleží na směru 
interpretace, kterým se jde. Podle mého ale jde o toto: v prvním obraze je fialová právě 
znamením krve, přesněji možnosti, eruptivnosti, živočišnosti krve, a černá barva 
v druhém obraze je jednak barvou pohřební, jednak barvou uvadání, odcházení, daná 
i tím, že muž se na tančící ženu vůbec nedívá.)  

A nakonec, proč body, nebo trikot? (Duše už jen „dohrává“ svůj poslední danse 
machre, stojí už zcela mimo výzor pracujícího muže, který, uvězněn nejen ve své 
profesi, ale i ve svém prázdném, duševně, emocionálně prázdném, životě, samolibě 
sleduje výsledek své práce, nikoli pohyby své umírající duše.) 

Jak funguje hudba společně s voiceoverem? Volili byste jinak? (Po mém soudu 
je jakýsi klid projevu v dokonalé souhře s klidem, ale i vášní tance, stejně jako jejich 
uvadání v závěru.) 

Ukazuje se, že každý region asi může mít svá specifika, ten ostravský je soustředěn 
do obav o celistvost lidského individua. Jako by svět průmyslu, obchodu, svět 
produktivity a ekonomiky doslova útočil a zabíjel celistvou lidskost a emociální 
proporce člověka. Jako kdyby doslova tlačil na vznik nového biologického druhu, který 
se může jmenovat třeba homo sapiens faber, člověk pracující, nebo homo sapiens 
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rector, člověk úředník. A poezie, zdá se, je jednou z posledních institucí, která 
důsledně a pevně stojí na stráži člověka celého, člověka tohoto biologického druhu, 
člověka složeného ze svých potřeb i tužeb, ze svých radostí i hrůz.     


