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Jakub Chrobák 
Zimní vyznání 

Karamel hlíny, au, 
uprostřed sněhu, 
lýtka stromů, 
z větví popel 
sypeš si na hlavu jak děcko. 
Ten sopel 
je tvoje všecko. 

AUTOR, TEXT, INTERPRETACE 
JAKUB CHROBÁK je básník a literární kritik pocházející ze Vsetína (nar. 1974), jehož 
život i poezie jsou rozkročeny mezi Valašskem, Ostravou a Opavou. Prozatím vydal 
čtyři básnické sbírky, přičemž vybraná báseň je z té poslední, z Imrvére... (Trigon 
2017). Imrvére, tedy pořád, se Chrobák vrací ve svých verších do hospod, rozmlouvá 
s Bohem a imrvére jsou v každé sbírce také přítomny děti. Tato na první pohled 
nesourodě působící trojice témat pomáhá utvářet osobitou poetiku, která v sobě 
dokáže obsáhnout tíhu života i kus něhy. Chrobák je navíc básník, který se ve svých 
sbírkách nebojí hlásit ke svým oblíbeným a také respektovaným autorům, jako byli 
Erben, Halas nebo Jirous. Stejně tak se nevyhýbá ani rytmu, rýmu a básnickým 
útvarům jako třeba sonet (zvláště v prvotině Až dopiju, tak zaplatím, 2003). 

S každou novou sbírkou se Chrobákovy verše trochu zkracují, jednotlivé obrazy či 
situace jsou jakoby osekanější, kondenzovanější, ovšem na síle a působivosti jim to 
neubírá, naopak. Také je to typ básníka, který do veršů vnáší mluvené slovo, často jde 
o přímou řeč zaslechnutou někde v nějaké putyce, a tak si v jeho poezii našlo místo
také nářečí (konkrétně valašské). Chrobák je proto básníkem velmi přímým,
nepotřebuje vzletná slova ani komplikované a rozvleklé metafory, vystačí si
s maličkostmi, s letmými okamžiky, se zastavením v krajině, jen s čistými obrazy.

Báseň ZIMNÍ VYZNÁNÍ je v Imrvére... zařazena do prostředního oddílu nazvaného 
Blízkosti. Už to napovídá, že půjde o verše, v nichž bude lyrický subjekt pracovat spíše 
s jemnějšími obrazy a s pocity. Báseň můžeme vnímat jako uhranutí zimou a tichou 
krajinou, z níž vystupují jemné linie. To bychom však zůstávali jen na povrchu. Je to 
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spíše báseň milostná, je v ní obsažena touha po blízkosti, je to vyznání se z uhranutí 
krásou ženských lýtek, nebo prostě nohou, a verše dostávají až erotický nádech, 
ovšem je v nich také kus dětské rozvernosti. To, jak moc je lyrický subjekt zasažen 
tím, co vidí, vyjadřuje přesně, a přitom jednoduše obyčejné citoslovce v prvním verši 
– „au“. Stejně krátké jsou také metafory zachycující krajinu – „karamel hlíny, lýtka
stromů a z větví popel“. A přitom je v nich vše, kus odhalené země uprostřed sněhu
jako kus kůže, dlouhé štíhlé linie ženských nohou, které od „lýtek“ vybízí zvednout
pohled a pokračovat výš, i studený sníh, jenž se však sype z větví lehce, s něhou a my
jej vítáme jako pohlazení. Aby pak mohl přijít dětsky bezelstný a naprosto upřímný
obraz nudle u nosu, který se v mrazu chtě nechtě občas z ničeho nic objeví. Nejde
o žádné shození lyricky malovaných veršů, naopak jde o prostou radost, z maličkosti,
z hlouposti.

ZIMNÍ VYZNÁNÍ je sice nepříliš dlouhá báseň, ovšem nabízí velký prostor pro 
obraznost i představivost. Zrýmování závěrečného čtyřverší a naznačení rytmu 
s využitím dvouslabičných slov: popel – sopel, děcko – všecko ještě více zdůrazňuje 
hravost a upomíná na dětskou čistotu vidění světa.  
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PRACOVNÍ LIST – VIZUALIZACE 

Cíl: Nesmíme zapomínat, že poezie je také prostorem pro fantazii. Metafory si 
vystačí s jednoduchým spojením několika málo slov, aby nám nabídly mnoho 
obrazů. Nemusí to být vždy otázka komplikovaného jazyka, slovosledných 
inverzí a používání archaických výrazů (např. rety místo rty). Působivé 
a opravdové jsou básně, které sice tematizují něco, co vidí, nebo prožívá 
v určitou chvíli jen básník, ale onu konkrétnost dokáže ve verších zachovat 
(může to být konkrétní obraz něčeho/někoho, situace, atmosféra). Pouze zobecnění 
ve smyslu popisu kupříkladu smutku, protože ho zná každý, k napsání básně 
totiž nestačí. 

Co ztělesňují nohy běžící ve sněhu? (Touhu po blízkosti, explicitní erotičnost, která 
je ale v básni ještě o něco intenzivněji než v obrazové verzi spojená s „tělem“ stromů, 
s jejich kmenem.)  

Co znamená rozsekanost záběrů? (Takto se evokují vzpomínky, případně jakási 
snovost, stále jako bychom byli ve dvou rovinách „příběhu“ celé básně. Na jedné 
straně je to svět toho, kdo je za kamerou, kdo natáčí, případně, na textové rovině, kdo 
nám o světě referuje. Ten jako by pozoroval svět kolem sebe. Na straně druhé, už 
uvnitř tohoto světa, jsme někým jiným.) 

Kdo je mužem v obraze? (To je právě lyrický subjekt, autorovo alter ego, které 
prochází už světem probydleným erotikou, fantazií a představami, v nichž ožívají 
ženské nohy, ale v němž jdeme ještě dále, lze se propadat i do světa dětství.) 

Jakými prostředky se tu vyjadřuje dětský svět? (Na jedné straně je to ona nudle 
u nosu, označená prostě, „sopel“. Na straně druhé je to ale především výraz herce:
v závěrečné scéně jako kdyby se oba světy znova střetly – dětská radost z maličkostí,
i z té nudle u nosu, stejně jako ze sněhu, který padá na hlavu. Stejně jako dospělá
touha po ženě a radost ze schopnosti evokovat si její blízkost skrze stromy.)

Co znamená, na co upozorňuje rýmová dvojice sopel – popel? (Zde je ukázána, 
nebo spíše uprostřed milostné a vlastně velmi spokojené a naplněné chvíle 
připomenuta, skutečnost nestálosti a konečnosti lidského života a lidských vztahů 
a emocí. To, co se teď zdá být úplné a definitivní, je třeba plnými doušky zakoušet, 
protože je to, podobně jako člověk, určeno k zániku.) 


