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Šotha Iathašvili – Přátelství
Můj přítel je malomocný.
Nechal jsem dnes na pokoji práci
A jdu k leprosáriu
Tluču na jeho okno a pak
Skrze dávno nemyté matné sklo
Na sebe navzájem hledíme
Dlouze a nenasytně.
Když se loučíme
Rozevíráme pěsti a
vkládáme dlaně na sklo okna –
Každý ze své strany světa.

Naše ruce
Mají své styčné body.

Můj přítel se na mě usmál,
Usmál se, aby mi ukázal –
Že ode mě nežádá víc,
A s méně nesouhlasí.

Toto je skutečné přátelství.

                přeložil Jakub Chrobák

AUTOR, TEXT, INTERPRETACE
Poezie jako vášeň, potřeba i nutnost

Šotha Iathašvili je básník, prozaik, překladatel a kritik umění, který zastupuje zemi známou u nás spíše jako turistickou 
destinaci. Gruzie je ale také jedno z mála míst v dnešním světě, kde mají slova poezie a básník silný zvuk a jsou výrazem 
hluboké úcty, vážnosti i významu. Iathašvili je autor u nás prakticky neznámý, proto přidávám i několik informací ryze 
bibliografických. 

Je jednou z ikon gruzínské poezie 90. let 20. stol., často je pokládán za jakéhosi otce poezie po odtržení Gruzie od SSSR. 
V letech 1993–97 pracoval jako redaktor v Republikovém centru literárních kritiků (v literárních novinách Rubikoni /Rubi-
con/ a Mesame gza /Třetí cesta/). 

Díla Šothy Iathašviliho jsou přeložena do angličtiny, němčiny, francouzštiny, holandštiny, portugalštiny, rumunštiny, 
ruštiny, ukrajinštiny a v dosud nepublikovaném výboru i do českého jazyka. Mezi jeho básnické sbírky patří Křídla smrti 
(1993), Anomální poezie (Spolu se Zurabem Rtveliašvili a Giorgim Bundovanim, 1993), Žvýkačka (1994), Verše (2002), 
Dokud není čas (2006) ad.

Odkaz na on-line vizualizaci ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=pu8U_YXY000


Báseň Přátelství pochází z 90. let 20. stol. a je ukázkou toho, jak do poezie pronikají obecnější otázky lidství a člověčen-
ství. Ovšem u Iathašviliho se tak děje skrze osobní prožitek. Je to jeden z mála příkladů, kdy báseň pracuje s nesmírně 
emocionálně silným východiskem, které ale nestrhává pozornost pouze na sebe, ale jde dál, skrze prožitek něčeho, 
s čím čtenář dokáže soucítit, se dostáváme k obecným otázkám našeho života a jeho smyslu. K tomu, jak můžeme 
v dnešním světě osvědčovat svoje lidství a jaké podoby může nabývat účast s druhým člověkem, nikoli jen pouhá lítost-
nad ním.

Ostatně už úvodní verš, a vůbec celý jazyk básně, velmi ostře kontrastuje se svým významovým zatížením. Žádné velké 
rozplývání se – prosté konstatování, provedené až s medicínskou nezaujatostí, čtenáře okamžitě vyburcuje k pozornosti 
a zájmu: „Můj přítel je malomocný. / Nechal jsem dnes na pokoji práci // A jdu k leprosáriu.“ Následují pasáže prapo-
divného setkání a opět: Iathašvili k tomu využívá velmi prostý, mluvní verš, co nejvíce přiblížený každodenní mluvě, bez 
speciálního lexika, bez inverzí, bez potřeby strukturovat verš rýmově či rytmicky, báseň se zkrátka tváří být co nejpřes-
něji bezpříznaková. Proto jsou jakékoliv výjimky směřující za tuto bezpříznakovou promluvu intenzivní a zvýznamňující, 
jako je tomu např. u spojky „a“ umístěné na konec verše místo na začátek, kde bychom ji očekávali: „Když se loučíme / 
Rozevíráme pěsti a / vkládáme dlaně na sklo okna –.“

Báseň má také výraznou významovou pointu, která opět nebývá v poezii 90. let 20. stol. běžná, je to pointa neskrývaná, 
nemetaforizovaná, jednoznačná. A tím, domníváme se, i velmi intenzivní, protože vykračuje za svět experimentu a jazy-
kové hry, který poezii 90. let 20. stol. určuje. Ostatně je třeba podotknout, že svou přímočarostí, konkrétností a jedno-
značností se báseň vymyká i z tvorby Iathašviliho, která má daleko silněji zastoupenou polohu ironickou a společensky 
kritickou.



PRACOVNÍ METODICKÝ LIST
Cíl: Poezie může být i velmi přímočará. Dosáhnout tohoto stavu je ovšem velmi náročné a je potřeba zdůraznit, že 
tuto přímočarost si nelze plést s tím, co někdy začínající básníci zaměňují za upřímnost a opravdovost. Zkrátka, pří-
močará báseň nevychází, či dokonce prostě nepopisuje intenzivní zážitek ze světa reálného, ale je to báseň, která si 
pro intenzivní prožitek najde takový jazyk, který je schopen strhnout. Není to prostě sebedojetí dané např. prožit-
kem smrti či nemoci někoho blízkého, ale je to obraz lidskosti, k níž patří i prožívání temných chvil našich životů.

Báseň je psána velmi prostým, srozumitelným jazykem, který se blíží mluvenému slovu. Jak se tato skutečnost pro-
jevuje rytmicky?
Jde o daktylotrochejské verše, které jsou tu a tam rozbíjeny jednoslabičnými slovy na počátku (Můj přítel…), různé délky 
veršů ovšem nezakládají metrický impuls pravidelnosti.

Je toto schéma nějak nabouráváno? Pokud ano, o jaké verše se jedná?
Studenti se samozřejmě mohou zamýšlet i nad verši, které díky předrážce, či dokonce jednoslabičnému slovu na konci 
(„Skrze dávno nemyté matné sklo“) evokují jamb. Daleko výraznější jsou ale velmi přesně naplňované verše daktylské 
„Na sebe navzájem hledíme“, „Usmál se, aby mi ukázal – “ a „Toto je skutečné přátelství“. Které jsou možná jakousi zhuš-
těnou výpovědí celé básně. Je potřeba druhého člověka skutečně uvidět, zahlédnout jeho velikost, ne tu svou, danou 
tím, že soucítím s někým nemocným. Je třeba probydlet jeho osud i svůj život, abychom mohli v takovém člověku uvidět 
toho, kdo nám může radit. A nakonec samotný závěr, který je nejen prostým konstatováním, ale vlastně jakýmsi impera-
tivem přátelství a možná i života jako takového.

Jak se vám líbí způsob ztvárnění? Je podle vás animace v souvislosti s tímto tématem spíše výhodná, nebo spíše 
ne? Proč?
Jako už po několikáté, opakujeme, tyto řádky jsou jen návodem. Zdá se, že animace se ukázala jako velmi vhodný 
a funkční prostředek, protože dokázala celou lidsky silně emocionálně zatíženou situaci převézt mimo reálného člověka, 
a tím ji vlastně usadit do kontextu idejí, úvah a promýšlení, což báseň a jej text rozvíjí.    

Co zdůrazňuje blízkost a soudržnost obou protagonistů vizualizace? 
Tlukoucí srdce.

Co vyjadřuje jejich blízkost v básni a co ve vizuální složce?
V básni je to obraz rukou: „Naše ruce / Mají své styčné body.“ Onen styčný bod, byť díky sklu nehmatatelný, je tu příto-
men jako velmi reálné pouto. Ve vizualizaci je, opět, i díky animaci možné toto propojení rukou ještě intenzivněji vyjádřit 
společným pohybem k sobě.

Co podle vás symbolizuje a jak na vás působí prostředí?
Může na řadu studentů působit všelijak, ale snad vyvolává zpočátku pocit obav, tak jako v básni slova malomocný a le-
prosárium. Nehostinné, až skoro vězení připomínající místo je ale postupně zateplováno existencí dvou bytostí a končící 
až souzněním.

Jak je vizuálně vyjádřen samotný závěr básně?
Zůstává v onom pohledu, nebo lépe v situaci, ve které obě figury zůstávají v póze, která vyjadřuje, že o sobě ví, že se 
mají a že se neopustí, vizuál tedy vlastně metaforicky převádí na obraz to, co je přesně a „definitivně“ řečeno.


