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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Básnická tvorba J. H. Krchovského a její kritický ohlas 

(1991-2011) si klade za cíl analyzovat kritické ohlasy básníkových sbírek, které vyšly ve 

vymezeném období let 1991 až 2011 ve vybraných periodikách. Přiblížení autorova života a 

jeho literárního stylu by měla vést k pochopení okolností vzniku jeho básní a přidat tak 

kontext k analyzovaným ohlasům. 

První část práce slouží k seznámení s osobností J. H. Krchovského a zasazení jeho 

poezie do kontextu období undergroundu, ze kterého básník vzešel. Autorka se podrobně 

zabývá životem básníka, díky kterému lze snáz pochopit motivy, které se objevují v jeho 

tvorbě. Interpretuje básnický styl a tematiku jeho veršů. V závěru první části také představuje 

jednotlivé sbírky, které byly vydávány od roku 1991 až do současnosti.  

Ve druhé části autorka publikuje záznam z vlastního rozhovoru s J. H. Krchovským, 

kterým chce docílit většího pochopení básníkovy nevšední osobnosti a jeho tvorby. 

Ve třetí části se autorka dostává k samotné analýze kritických ohlasů. Charakterizuje 

českou literární kritiku po roce 1989 a průběh zpracování ohlasů a představuje stručně 

vybraná periodika. Následně chronologicky analyzuje kritické ohlasy jednotlivých sbírek. 

Tato analýza má přispět k náhledu na to, jak básníka vnímá odborná veřejnost a jak dosud 

hodnotí jeho práci. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Bachelor thesis titled Poetical work of J. H. Krchovský and it´s critical response 

(1991-2011) aims to analyze the critical responses of the poet´s collections published in 

selected periodicals in the period from 1991 to 2011. The approach of author's life and his 

literary style should lead to an understanding of the circumstances of his poetry, and thus to 

add a context to the published responses.  

The first part of the work serves to get to know the personality of J. H. Krchovský and 

to put his poetry into context of the underground period from which the poet came from. The 

author deals in detail with the poet's life, which makes it easier to understand the motifs that 

appear in his work. She interprets the poetic style and theme of his verses. At the end of the 

first part there are also individual collections that have been published since 1991 until the 

present.  

In the second part the author publishes a record from her own interview with J. H. 

Krchovský because she wants to achieve a greater understanding of the poet's extraordinary 

personality and his work. 

In the third part, the author comes to the analysis of critical responses. She describes 

the characteristics of Czech literary criticism after 1989 and the course of response processing 

and presents briefly selected periodicals. Then she chronologically analyzes the critical 

responses of individual collections. This analysis is intended to contribute to the insight into 

how the poet is seen by the critics and how they evaluate his work until today. 
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Úvod 
 

Jiří H. Krchovský je považován za nejčtenějšího současného českého básníka. Jeho 

sbírek se prodá v průměru pět až šest tisíc, což je několikanásobně více než je dnes u poezie 

zvykem. V jeho básních se často objevuje motiv smrti, hřbitova a temných myšlenek. Jsou 

absurdní, ironické až groteskní, plné sprostých slov, oplzlostí a rozhodně nejsou pro každého. 

Jedni ho uctívají, druhým připadá nechutný a opovrhují jím. Čtenáři i kritici se ale shodují v 

tom, že se jedná o pozoruhodný a jedinečný úkaz české poezie. Každá jeho nově vydaná 

sbírka se dostává do centra jejich pozornosti a nezůstává i bez rozporuplných ohlasů. Precizní 

básnická forma a tajemný životní styl básníkovi zajišťují neutuchající popularitu a uznání již 

téměř třicet let. 

A právě o básnické tvorbě J. H. Krchovského a jejích ohlasech bude tato práce. V 

teoretické části představíme osobnost českého básníka, jeho život a tvorbu. V analytické části 

se budeme věnovat interpretaci kritického ohlasu básní ohraničených lety 1991–2011, V roce 

1991 Krchovského první sbírka Noci, po nichž nepřichází ráno. Analyzovat budeme ohlasy ve 

vybraných periodikách (Tvar, Respekt, Právo, Host, SME, Literární noviny a internetový 

portál iLiteratura.cz). K těmto jsme přidali ještě Lidové noviny, které nebyly uvedeny v tezi, 

ale po zvážení jsme uznali, že jsou relevantním a přínosným zdrojem doplňující kritický 

ohlas. 

Oproti tezi jsme nevěnovali příliš pozornosti literárně-historickému kontextu 

undergroundu, ze kterého J. H. Krchovský vzešel. Vzhledem k povaze analytické části a cíli 

práce jsme to pouze zmínili v části o životě básníka. Té jsme věnovali nejvíce prostoru. Ze 

stejného důvodu není oproti tezi v této práci kapitola, která by se výrazněji věnovala 

vymezení pojmů. Nezbytná se pro tuto práci zdála metodologická kapitola přibližující 

literární kritiku analytické části. 

Během práce jsme objevili velké množství knižních zdrojů, které jsme neuvedli v tezi, 

ale pro tuto práci měli zásadní význam. Důležitými zdroji, ze kterých jsme citovali především 

v části o básníkově životě, se ukázaly být časopisecké a novinové rozhovory. Důvodem je to, 

že básník je v současnosti stále aktivní a dosud nevyšla knižní publikace zabývající se 

výhradně jeho životem a tvorbou. 

Zmapování kritických ohlasů básnických sbírek J. H. Krchovského by mělo prokázat,  

jak tvorbu J. H. Krchovského hodnotí odborná veřejnost. 
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1. Život a tvorba J. H. Krchovského 

 
„Politická příslušnost: Asociál. Sexuální orientace: Narcis.“1 Tak se v Kádrovém 

dotazníku, ve kterém Petr Placák zpovídá své přátele z undergroundu, popisuje J. H. 

Krchovský. Z toho si můžeme udělat představu, jaký básník je. I když jde o charakteristiku 

velmi zjednodušující.  

J. H. Krchovský, vlastním jménem Jiří Hásek se narodil před 57 lety, 22. dubna 1960 

v Praze. Po základní škole, kterou víceméně protrpěl, šel na odborné učiliště, obor zedník, 

vydržel to ale přibližně rok. „Různě mě tam buzerovali, samozřejmě kvůli vlasům, a ten 

podřadicí vztah žáka k učitelům, nota bene zhovadilým učitelům, jsem už nevydržel.“2 Když 

mu bylo 16 let, nešťastní rodiče ho odvedli na dětské oddělení psychiatrické léčebny 

v Kateřinkách, kde strávil půl roku na uzavřeném oddělení, kde pravidelně dostával 

inzulinové šoky.3 „Zčásti jsem předstíral a zčásti tomu předstírání podlehl. Je to hrozná 

sociální deprivace, když člověk nikomu nevěří – navíc v tom věku šestnáctiletého 

rozpolcence.“4 V léčebně začal hodně číst, hlavně Havlíčka, Remarqua a Fukse. Byla mu 

diagnostikována simplexní schizofrenie.5 Poté, co ho propustili, definitivně odešel z učení. 

Když si ale nenašel do půl roku práci, znovu ho zavřeli na psychiatrii. „Psychiatři, protože 

věděli, že nejsem zcela způsobilý, abych se zařadil do společnosti, mi jako provisorní řešení 

navrhli invalidní důchod. Už jsem na to měl nárok po více než roce hospitalizace na 

psychiatrickém oddělení.“6 

Po léčebnách strávil dva roky, při svém třetím pobytu, tentokrát v Bohnicích, se 

seznámil s undergroundem a jeho tvůrci. „V té době jsem nemohl potkat lepší lidi jinde než 

právě v blázinci, kde byli z podobných důvodů, to znamená z rozporu mezi sebou a 

objektivním světem.“7 S těmito lidmi se v té době scházel také na Klamovce (zahradní 

restaurace na Praze 5, místo setkávání undergroundových umělců). Krchovský trávil na 

Klamovce spoustu času, poprvé v životě měl kamarády a zapadal. Jenže uspokojení z nastalé 

situace ukončila tragédie, při které zemřel Krchovského blízký přítel. Krchovský byl 

                                                      
1 PLACÁK, Petr. Kádrový dotazník. Praha: Babylon, 2001., s. 225 
2 PLACÁK, Petr. Kádrový dotazník. Praha: Babylon, 2001., s. 223  
3 TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013., s. 200  
4 PLACÁK, Petr. Kádrový dotazník. Praha: Babylon, 2001., s. 223 
5 TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013., s. 200  
6 PLACÁK, Petr. Kádrový dotazník. Praha: Babylon, 2001., s. 224  
7 BLAŽEJOVSKÁ, Alena: Zmoudření? Takové slovo bych si nedovolil použít in CzechLit: informační portál 

Českého literárního centra [online]. Czechlit.cz, Datum poslední revize: 29. 09. 2010, [cit. 24. 03. 2017] 

Dostupné z: http://www.czechlit.cz/cz/zmoudreni-takove-slovo-bych-si-nedovolil-pouzit/ 
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bezprostředně poté opět převezen do blázince a několik let trpěl pocitem viny ze smrti 

přítele.8 „Stal jsem se až příliš velkým extrovertem, příliš jsem se otevřel životu, takže jsem se 

za půl roku musel zase uzavřít a pak už jsem raději zůstával v té psychotické samotě – ze 

strachu, který nebyl od věci.“9   

Velký vliv měl na mladého začínajícího autora básník a filosof Egon Bondy, jedna 

z nejvýznamnějších postav undergroundu, se kterou se seznámil ve svých 21 letech. Díky 

němu také získal Krchovský svůj pseudonym, když Bondy v roce 1982 navrhl, aby si 

z bezpečnostních důvodů nějaký vymyslel. „Na prázdninách u babičky jsem o tom přemýšlel. 

Její - respektive dnes už můj - domeček je přímo pod dnes už zrušeným hřbitovem. Samo 

slovo hřbitov by se mi hodilo, ale nedá se z něj udělat kloudné příjmení. Tak jsem přišel na 

synonymum krchov. Chtěl jsem, aby to bylo jméno, které by se mohlo vyskytnout v 

normálním životě, ale současně aby působilo trochu iracionálně.“10 

Kolem Bondyho se v osmdesátých letech točili mladí začínající autoři poezie, kromě 

Krchovského třeba právě Petr Placák, neodekadent Luděk Marks, který je s Krchovským 

často srovnáván, Vít Kremlička nebo Jáchym Topol. Ti všichni patří k tzv. třetí (mladé) 

generaci českého literárního undergroundu. Jáchym Topol, který začínal jako básník a nyní se 

věnuje próze, v jednom rozhovoru vzpomínal na tehdejší situaci: „Přišel jsem k němu 

(Bondymu pozn. autorky) jako šestnáctiletý kluk a on se mnou mluvil jako s člověkem - 

nemluvil s vyjeveným juvenilem, kterým jsem byl, nebo s undergroundovou otrhanou 

máničkou, kterou jsem samozřejmě taky byl, nebo jen s tím pitomcem, kterým jsem zrovna v 

té době taky byl. Mluvil s partnerem. Mluvil jinak, než mluvili učitelé, pinglové, psychiatři, 

fízlové a jiní dohlížitelé. Egon Bondy dal dohromady partu, která svým způsobem funguje 

dodnes… Na Moravě jsem podnikl čtecí cestu s básníkem J. H. Krchovským (v roce 1998 

pozn. autorky). My jsme z Bondyho líhně, to Egon Bondy nás dal dohromady.“11 Na 

Klamovce potkal také svou někdejší partnerku a matku jeho dvou dcer Betynu Landovskou, 

dceru disidenta Pavla Landovského. 

                                                      
8 TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013., s. 206  
9 PLACÁK, Petr. Kádrový dotazník. Praha: Babylon, 2001., s. 225  
10 RULF, Jiří, Z pocitů příkladného měšťáka, Reflex, 29. 11. 2001, s. 24 
11 RULF, Jiří, Bůh tam patu nevsune, Reflex, 15. 1. 1998, s. 16 
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Krchovský se v současnosti s umělci své generace, se kterými ho dříve pojilo 

přátelství, například s Petrem Placákem nebo Jáchymem Topolem, nevídá. „Kamarádi už to 

vzdali a už mě nikam nezvou,“12 říká. 

Od konce sedmdesátých let do roku 1989 publikoval Krchovský v samizdatových 

periodikách Fragment K (Bratislava), Pražské komunikace, Jednou nohou, resp. Revolver 

Revue a Vokno.13  

Ačkoliv období tzv. třetí generace undergroundu, ve kterém se sdružovali osobití 

mladí autoři, trvalo pouze do Sametové revoluce, v roce 1989, kdy byla většina z nich 

poměrně na začátku literární kariéry, měl a stále má underground na jejich tvorbu velký vliv. 

Společným jmenovatelem textů těchto autorů je zdůrazňování autentičnosti tvorby (bourání 

společenských a kulturních tabu, vulgarismy a slangové výrazy, naturalismus), zdůrazňování 

autentičnosti v životě, odklon od společenských norem a negativní postoj lyrického subjektu 

ke společnosti.14 Charakteristická je i ostrá ironie nebo přímočaře formulovaný vztah 

k Bohu.15 Generace nejmladších undergroundových autorů je význačná také výraznou 

„depatetizací“ poezie, jenž se v tvorbě J. H. Krchovského projevuje především vypjatými 

stylizačními gesty.16 

Krchovský žije střídavě v Praze, odkud pochází, ale více času tráví v současné době 

v Brně – Komíně. Tam má dům, který zdědil po svých prarodičích. Zvláště na babičku často 

vzpomíná. Jako malý trávíval u prarodičů v Komíně prázdniny a zbožná babička ho brala do 

kostela a na pohřby. Inspirovaly ho i výlety do brněnských katakomb (epos Mumie na 

cestách) nebo čas, který jako malý trávil s dědou v místní hospodě. Bližší vztah má ale stále 

k rodné Praze. „Nechybí vám Praha?“ „Jasně, že chybí, ale lidé jsou tu jiní, cizí. Už to není 

moje město, češtinu tu skoro neslyšíte. Jen místa zůstávají stejný.“ A co Brno? „V Brně vůbec 

nikam nechodím. Brno není moje město a nemám ho rád, mám rád akorát ten svůj domeček. 

Vadí mi brněnský akcent.“17 

                                                      
12 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
13 BROŽOVÁ, Věra: Jiří H. KRCHOVSKÝ. In: Slovník české literatury po roce 1945. [online databáze]. Praha: 

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky 2006-2011, Datum poslední revize: 22. 04. 2015, 

[cit. 24. 03. 2017]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=723 
14 PILAŘ, Martin, Underground: Kapitoly o českém literárním undergroundu. Host, 1999., s. 11-13  
15 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008., s. 52 
16 tamtéž 
17 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 



6 

 

Krchovský kromě psaní nikdy nepracoval, a tak se celý život potýká s nepříznivou 

finanční situací. Ale jeho knihám se daří, stále ho zvou na autorská čtení a občas dostane 

peníze za odehraný koncert. „Příští rok máme hrát v Düsseldorfu a v Amsterdamu. Ale já 

nerad cestuju.“18 

V roce 1992 získal Krchovský Cenu Revolver Revue za sbírku Noci, po nichž 

nepřichází ráno. Cenu uděluje časopis Revolver Revue nejen literátům od roku 1985. 

Laureáty jsou kromě Krchovského i další významní básnící, například Zbyněk Hejda nebo 

Ivan „Magor“ Jirous. 

O Krchovském se říká, že je nejčtenějším současným básníkem. Jeho sbírek se 

pravidelně prodá nadprůměrné množství (asi pět až šest tisíc výtisků od každého svazku) 

v porovnání s jinými autory poezie. „Fakt, že se v dnešní době takový antipoeta – jako jsem já 

– se svými knihami uživí, je jistě zajímavé, ale při svém pochopitelném elitářství bych raději 

tvořil pro pár fajnšmekrů. To, že to má takovou odezvu, je pro mne v jistém smyslu 

povážlivé. Možná mému psaní čtenáři rozumějí, možná to ale nebude zase až tak výjimečné, 

jak jsem si myslel. Když to dokáže pochopit tolik lidí, žádný zvláštní hermetik asi nejsem, 

byť ty moje texty mají i své vedlejší hermetické plány, o kterých vím jenom já. Čtenáři jsou 

zřejmě, jako ostatně jakékoli jiné publikum, obecně příchylní k módnosti a popularitě, na 

druhou stranu žádným sezónním hitem zjevně nejsem. Jak se dozvídám z nakladatelství Host, 

i když kniha vyšla už před nějakým tím rokem, prodává se dobře pořád,“19 řekl Krchovský 

v rozhovoru České pozici v roce 2012. 

V letech 1978 až 1989 vycházela Krchovského tvorba v opisech, většinou mimo 

samizdatové edice. V edicích vyšel výbor Kruh kolem lůžka (edice Kde domov můj, 1986) a 

strojopis Zamilovaný dement (Edice pro více, 1985). K tvorbě z této doby patří epos Mumie 

na cestách (1982), prózy Jakoby (1983) a Hodina navíc (1984), dále sbírky Procházka 

urnovým hájem (smz. 1979), Neklid, Bestiální něha (smz. 1982), Jarní elegie, Valčík s mým 

stínem, Poslední jaro, Zamilovaný dement (smz. 1985) a Nové valčíky.  

Krchovského první knižní debut po revoluci nazvaný Noci, po nichž nepřichází ráno 

vyšel v roce 1991 jako první vydaná publikace tehdy začínajícího brněnského nakladatelství 

Host, které doposud vydalo knižně většinu jeho sbírek. Výbor nabízí Krchovského tvorbu 

                                                      
18 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
19 BRABEC, Jan: Na nějaký konec světa to zatím není in Česká pozice [online]. ceskapozice.lidovky.cz, Datum 

poslední revize: 12. 07. 2012, [cit. 24. 03. 2017]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/na-nejaky-konec-

sveta-to-zatim-neni-dtr-/tema.aspx?c=A120506_033000_pozice_65939 
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z let 1978-1991, objevuje se v něm většina básní ze samizdatového výboru Kruh kolem lůžka, 

který vyšel v Edici Kde domov můj v roce 1986. Básně ve výboru jsou kromě dvou (Fallphila 

a Boží hod v chrámu sv. Mikuláše) bez názvu, což je charakteristické pro celou básníkovu 

tvorbu. „Nebaví mě dávat básním názvy. Je dost odstrašujících případů, jak by názvy neměly 

vypadat…většinou jsou zavádějící nebo pomáhají „vysvětlit“ báseň či jsou tak trapně 

explicitní, že jsou zbytečné… Dokážeš si představit, že by tato čtyřverší měla nějaký název? 

Bolest I, Bolest II… Radost 0, Radost -I?“20 Sbírky pak získávají své názvy podle textu v nich 

obsaženém. 

Druhým vydaným výborem je Leda s labutí z roku 1997. Jedná se o výbor básní ze 

sbírek z let 1992-1996. V letech 1978-1996 napsal Krchovský celkem 12 básnických sbírek. 

V roce 1998 vyšel v nakladatelství Host soubor básní z dosud vydaných výborů (Noci, 

po nichž nepřichází ráno, Leda s labutí, Dodatky), nazvaný jednoduše Básně, jehož prodeje 

dosáhly v součtu až deseti tisíc kusů. 

V témže roce vyšel také výbor Vše nejlepší... z básnických sbírek z let 1978–1997. 

V roce 2003 vyšla sbírka Poslední list, ve které se objevily básně z let 2001 až 2003. O rok 

později vyšel výbor Nad jedním světem, v roce 2005 pak Mladost – radost…, jenž zahrnuje 

vybrané juvenilie z let 1978–1981. Po delší pauze vydal Krchovský v roce 2010 výbor Dvojité 

dno, v němž najdeme básně z let 2009 a 2010. Poslední dva výbory pochází z roku 2015. Já 

už chci domů zahrnuje básně a zápisky veršem z let 2011 až 2015. Tak ještě jedno jaro tedy, 

vydané v nakladatelství Revolver Revue obsahuje publikované i dosud nepublikované básně 

z let 1979 až 2015, které spojuje motiv čtyř ročních období, který prostupuje skoro celou 

Krchovského tvorbou. 

Kromě Básní z roku 1998 vyšlo Krchovskému v roce 2010 další souborné vydání 

sbírek nazvané Básně Sebrané. To zahrnuje básně z výborů Noci, po nichž nepřichází ráno, 

Leda s labutí, Dodatky...,, Epos Mumie na cestách, Poslední list a Nad jedním světem.  

Většina jeho vydaných výboru je opatřena tou samou dekadentní fotografií 

Krchovského, která připomíná fotku na náhrobním kameni.  

                                                      
20 HORÁK, Ondřej, Hypermonotematický zombie, Tvar, 2005, č. 4, s. 4 
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Tu v roce 1991 pořídil fotograf Ivan Pinkava a přispívá k básníkově dekadentní a 

tajemné image. „Tu fotku už taky nemám rád, je všude.“21 

 

1.1 Charakteristika básnické tvorby 

 

Krchovského básně jsou často srovnávány s tvorbou dekadentů Františka Gellnera či 

Karla Hlaváčka, francouzských prokletých básníků (Baudelaire, Rimbaud) nebo folkových 

písničkářů (Vlastimil Třešňák, Vladimír Merta, Jaroslav Hutka).22 „Více vycházím z Gellnera 

než Hlaváčka, který bývá v souvislosti se mnou zmiňován. Ze současných souzním se 

Zbyňkem Hejdou, Pavlem Zajíčkem a Petrem Hruškou. Čítával jsem rád Bondyho „totálně 

realistickou“ poezii,“23 říká Krchovský. Velký vliv na něj měly písničky Suchého a Šlitra.24 

Často je zmiňována ještě inspirace tzv. trapnou poezií Iva Vodseďálka. Krchovský také 

přiznává inspiraci K. J. Erbenem: „(Inspiroval mě pozn. autorky) Ještě Erben a podobné 

horory, na kterých jsem vyrůstal. Líbily se mi básničky pro svojí magickou schopnost, až 

tantrickou působivost. Ale když jsem je chtěl číst v pozdějším věku, tak mi chyběly a začal 

jsem je psát sám.“25 Sám však zdůrazňuje, že jiné autory v současné době skoro nečte a poezii 

vlastně nemá rád.26 Svou tvorbou doplňuje to, co mu v poezii chybí. Odmítá škatulkování a 

nerad je přirovnáván k jiným básnickým osobnostem. 

Básně J. H. Krchovského jsou niterní výpovědí a vznikají jako vedlejší efekt autorovy 

potřeby vypsat se z nepříjemných pocitů. „Jsou za tím sebezáchovné důvody. Já jsem psal, 

abych přežil. Když jsem se probudil v nesnesitelných stavech a v hlavě mi zněla nějaká slova, 

tak jsem je použil k tomu, k čemu jsou. Když není komu sdělit, jak mu je, tak to člověk 

s určitým múzickým vkladem vtělí do nějakého tvaru, v tomto případě do básně. Znamením 

toho, že jsem dokončil báseň, bylo to, že jsem se rozesmál, tenze povolila. Prošel jsem svým 

způsobem katarzí, vysmál se svému stavu a na chvíli se mi ulevilo.“27  

                                                      
21 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
22 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008., s. 97  
23 HORÁK, Ondřej, Hypermonotematický zombie, Tvar, 2005, č. 4, s. 4 
24 TRÁVNÍČEK, Jiří, ed. Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013., s. 203  
25 BALOGH, Alexander: Básnik Krchovský: Som v čítankách proti svojej vôli  in SME [online]. Sme.sk, Datum 

poslední revize: 19. 12. 2008, [cit. 24. 03. 2017] Dostupné z:  https://www.sme.sk/c/4231744/basnik-krchovsky-

som-v-citankach-proti-svojej-voli.html#ixzz4ZVA4tPdv 
26 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
27 RULF, Jiří, Z pocitů příkladného měšťáka, Reflex, 29. 11. 2001, s. 24 
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Krchovského básně jsou výhradně monotematické. Ústředními motivy jsou smrt, 

erotika, zákonitosti přírody a života, samota, smysl vlastní existence a její beznadějnost. Jeho 

básně jsou na první pohled tragické a plné zoufalství. Jsou ale také plné humoru, nadsázky, 

sarkasmu a sebeironie, takže jako celek působí spíše groteskně. Někdy můžeme v básních 

nalézt i stopy životního optimismu: Slunce je denně níž a níž / na nebi ptáci, svobodní a 

lehcí… / Světe můj, proč mě vyháníš? / jen věčně být tu…Víc po tobě nechci.28  

Básně jsou také plné symbolů a ambivalencí. Určitý rozpor a protiklady prochází 

celým autorovým dílem i životem. V roce 2016 vyšla v časopisu Tvar recenze sbírky Já už 

chci domů. Autor recenze Igor Fic v ní hodnotí básníkovu ambivalentní osobnost: „Krchovský 

umí být zarputilý, vzdorovitý, vzpurný a vzteklý, ale přitom jemný a až hodinářsky přesný. A 

i když se to na první pohled nezdá, celou svou bytostí bojuje o duši. V posledních dvou 

verších poslední básně knihy říká: „důkaz, že duše není věčná / přijmu až s koncem 

nekonečna“. Paradox.“29 Igor Fic je literární kritik a také básníkův přítel, který vydal v 

nakladatelství Host básníkovu první sbírku Noci, po nichž nepřichází ráno. 

Autorovy básně můžeme označit za nadčasové. Neobjevují se v nich dobové prvky a 

tak mohou, i díky formě, působit spíše jako básně z období 19. století, dekadence a prokletých 

básníků. Básně jsou ale přesto nebo právě proto velmi aktuální a čtenář v nich nalezne situace 

ze života. Záměrně jsou apolitické a neodráží aktuální společenskou situaci. 

Lyrický subjekt je u Krchovského zásadní. Je proměnlivý, jakoby cizí. Na počátku 

básně se často objevuje naivní, idealistický lyrický subjekt, kterému se jeho druhé já vysmívá, 

ironizuje. Postoj alter ega lyrického subjektu je často negativní, ironický až odpudivý – „je 

nejčastěji stylizovaný do role sarkastického posměváčka citovým iluzím, do role zombieho, 

který pohledem ze záhrobí shledává trapnou marnost vezdejšího světa.“30 Tyto dvě roviny 

„Já“ spolu často bojují v marném boji (často k těmto konfliktům dochází u zrcadla, kde se tyto 

dvě složky osobnosti setkávají tváří v tvář): Ranil mne, urazil, potupil, nakrk mě! / ten sviňák 

v zrcadle zas se mi smál! / rád bych ho konečně viděl už na prkně / - pak ať se posmívá, že 

chci žít dál!31  

                                                      
28 Bez názvu, KRCHOVSKÝ, J. H. a POKORNÁ, Terezie. Tak ještě jedno jaro tedy. Praha: Revolver Revue, 

2015, s. 47 
29 FIC, Igor, Jsem ještě živ?, Tvar, 10/2016, č. 3 
30 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008., s. 67  
31 KRCHOVSKÝ, J. H. Básně sebrané. Brno: Host, 2010, s. 60 
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„Krchovský je nadán schopností pojmenovat lidskou tupost a bezcharakternost, jakož i 

vystavit vlastní subjekt sebekritickému a sebeironickému pohledu. Objevuje se u něj vypjatě 

stylizované cynické gesto.“32 

Lyrický subjekt se neustále snaží nalézt sám sebe, ačkoliv je to svým způsobem 

nemožné. „Marné úsilí dopátrat se vlastního „Já“ je ostatně hybným kloubem spousty 

Krchovského básní.“33 

Zřejmé je básníkovo zaujetí ženami. A to převážně z hlediska erotického, perverzního, 

přičemž lyrický subjekt je hlavním aktérem těchto výjevů: Ňadra se dmou a srdce buší / pod 

promáčeným rubášem / rty dělím se s ní o svou duši / sám proudem něhy unášen…Doma jsem 

do ní šoup dva rumy / schne u kamen v mém náručí / a vidím, že i smát se umí! / to ostatní se 

naučí34;  Objevuje se i vztah tragický, melancholický: Někdy na tebe myslím / když 

v podzimních ránech / plazím se vlhkým listím / po hrobkách na Olšanech / Občas tě i potkám 

/ když se tvůj obraz nerozdvojí / směješ se mrtvým fotkám / všem, jenom ne té mojí / Jednou ti 

vyznám lásku / a budeš-li mít zájem / pozvu tě na procházku urnovým hájem…35Co se 

milostné poezie týče, v Krchovského díle vyniká sbírka Nad jedním světem, kterou básník 

během našeho rozhovoru označil za svou nejrealističtější sbírku a kterou psal, když prožíval 

intenzivní vztah s ženou.36 V této sbírce je cítit určitá proměna vnímání ženského subjektu. 

Každý svou cestou… Láska není / nic pro nás, slabší povahy…/ nestaví ani na znamení / a 

život je jen pro vrahy / Zabij mne, prosím! Abych ožil… / láska je smrti oslava / po kapkách 

krev mi vlévá do žil / a po litrech ji odsává37 

Důležitou roli v básníkově tvorbě i životě mají zvířata. „Mám jednu kočku, ale asi 

deset dalších ke mně chodí na krmení. Chodím krmit sýkorky. Každý rok nakoupím na zimu 

kila slunečnicových semínek a rozinky, kterými je každý den chodím krmit.“38 

 

 

                                                      
32 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008., s. 64 
33 HRUŠKA, Petr, ed. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v 

interpretacích. Praha: Academia, 2008., s. 66-67 
34 KRCHOVSKÝ, J. H. a Terezie POKORNÁ. Tak ještě jedno jaro tedy. Praha: Revolver Revue, 2015, s. 16 
35 Tamtéž, s. 55 
36 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
37 KRCHOVSKÝ, J. H. Básně sebrané. Brno: Host, 2010, s. 368 
38 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
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Krchovský je často chybně interpretován jako pesimista, ale jak básník sám říká (nejen 

ve svých básních), na světě je rád: „Vždycky jsem nade vše měl rád život a ctím ho dodnes ve 

všech jeho podobách. Proto i třeba k pobavení jiných zachraňuju, co se dá, a nezabiju cokoliv 

živého, snad kromě klíštěte – a i z toho mám nedobré stavy.“39  

V rané tvorbě básník experimentoval i s volným veršem, při celkovém hodnocení 

tvorby ale platí, že Krchovský v básních přísně dodržuje tradiční rytmické a rýmové struktury, 

jimiž zvyšuje pregnantnost svého vyjádření.40 Sylabotónické verše mají většinou podobu 

čtyřstopých daktylových strof, které v některých nových sbírkách nahrazuje pětistopý jamb. 

Velmi často, obzvláště v nejnovějších sbírkách, si básník vystačí se čtyřverším, které ve své 

úspornosti ještě umocňuje naléhavost a autentičnost sdělení. Tak ještě jedno jaro tedy?! / no 

dobrá, ale naposledy! / ňák přetrpím to do podzimu… / už ale prosím žádnou zimu41; Jestliže, 

bože, jsi, tak už mě neser / podmínky, kterýs dal, jsou prostě nefér! / nikdo mi neřekl při cestě 

na svět / že jednou budu zas muset jít nazpět42 Jindy naopak báseň tvoří dlouhé, převážně 

čtyřveršové sloky. Při tvorbě rýmů využívá všech možných prostředků, používá rýmy 

střídavé, obkročné, přerývané – hraje si s nimi. Básník využívá různých stylistických a 

jazykových prostředků, které vytváří kontrasty a zdůrazňují pointu, ta je často rozporuplná, 

překvapivá a nepatřičná. 

Krchovský v básních poměrně často užívá vulgarismy. Nikoliv však prvoplánově, ale 

zcela autenticky, jako zdůraznění emocí a také jako srážku určité vznešenosti ve svých 

textech: Jiskry už vylétly vraníkům od kopyt / není co vysvětlit, není co pochopit / není co 

odpustit a komu sbohem dát… / Zkurvenej živote, měl jsem tě, vole, rád!43 Vulgarismy v jeho 

tvorbě značí i určitou revoltu, bourání tabu, které je charakteristické pro tvorbu undergroundu.  

 

 

 

 

                                                      
39 BLAŽEJOVSKÁ, Alena: Zmoudření? Takové slovo bych si nedovolil použít in CzechLit: informační portál 

Českého literárního centra [online]. Czechlit.cz, Datum poslední revize: 29. 09. 2010, [cit. 24. 03. 2017] 

Dostupné z: http://www.czechlit.cz/cz/zmoudreni-takove-slovo-bych-si-nedovolil-pouzit/ 
40 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. Literární řada., s. 71  
41 KRCHOVSKÝ, J. H. Já už chci domů. Brno: Host, 2015., s. 17 
42 KRCHOVSKÝ, J. H. Já už chci domů. Brno: Host, 2015., s. 10 
43 KRCHOVSKÝ, J. H. Dvojité dno: básně a zápisky veršem převážně z roku 2009 a první poloviny roku 2010. 

Brno: Host, 2010., s. 28 
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2. O literární kritice 
 

Literární kritika je specifická složka reflexe literatury, která se pohybuje na pomezí 

vědy, umění a publicistiky.44 Kritik je prostředníkem mezi autorem a publikem, pomáhá 

čtenáři se zorientovat v stále narůstající řadě textů. Kritika, jak ji známe dnes, se objevila na 

počátku osvícenství se vznikem literárních žurnálů a časopisů. V pozdním osvícenství dochází 

k posunu od kritéria vědění k filosofické estetice díla. V Česku se literární kritika rozvíjí 

hlavně v době národního obrození v 19. století. Literární kritice se věnoval třeba Jan Neruda 

nebo Karel Havlíček Borovský. Mezi významné osobnosti literární kritiky patřil na přelomu 

19. a 20. století František X. Šalda, v tomto období se literární kritika stává plnohodnotnou 

tvůrčí činností. Dalšími osobnostmi české kritiky jsou v první polovině 20. století Arne 

Novák, Bedřich Václavek, Karel Konrád a především Václav Černý.45  

Po útlumu mezi lety 1968 a 1989 se v devadesátých letech stala literární kritika opět 

významnou součástí kulturního dění. Po revoluci vznikaly literárněkritické časopisy a své 

místo měla kritika i v denících jako Mladá fronta Dnes (příloha Víkend), Právo (příloha 

Salon), Lidové noviny (příloha Orientace).  Mezi uznávané porevoluční kritiky patří ti již 

dříve publikující v samizdatu, jako jsou Jiří Rulf, Jiří Trávníček, Pavel Janoušek, Petr A. 

Bílek nebo Jan Lukeš i nové tváře mladé generace jako Jiří Peňás, Michael Špirit, Martin C. 

Putna nebo Radim Kopáč.46 V posledních letech ale literární kritika pozvolna upadá a 

nahrazuje ji tzv. PR recenze.47 To je způsobeno mimo jiné nestabilní ekonomickou situací 

literárních časopisů. Ke krizi literární kritiky přispěla také proměna mediální komunikace, 

která umožnuje čtenářům laicky hodnotit literární díla v rámci sociálních sítí a literárně 

zaměřených webů.48 

 

                                                      
44 MACHALA, Lubomír, Panorama české literatury (2) - po roce 1989, Knižní klub, 2015., s. 262 
45 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 

osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006., s. 456  
46 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 

osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006., s. 456  
47 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 

osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006., s. 456   
48 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. Literární řada., s. 35 
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3. Pokus o rozhovor s J. H. Krchovským 

 
J. H. Krchovský je známý tím, že nerad mluví o sobě a své tvorbě. Nicméně tento fakt 

o něm byl známý již před dvaceti lety, například v Mladé frontě psali: „O svém soukromí, a 

tedy i způsobu obživy, básník Krchovský odmítá cokoli sdělit, tají svou skutečnou identitu a 

zásadně neposkytuje osobně laděné rozhovory.“49 Věřila jsem ale, že když ho osobně 

požádám o rozhovor, neodmítne mě.  

19. listopadu měl Krchovský v rámci akce Noc divadel autorské čtení v Dejvickém 

divadle. Skvělá příležitost ho oslovit, pomyslela jsem si. V malém salonku v kavárně bylo 

narváno. Při příchodu jsem si okamžitě všimla zachmuřeného básníka sedícího nad půllitrem. 

Byl zamyšlený a nechtěla jsem ho před vystoupením vyrušovat. Básník měl před sebou 

svazky svých knih, ze kterých jednu vybral a dal se do čtení. „Omlouvám se, jsem 

nevymluvený, týden jsem s nikým nemluvil, jenom s kočkou.“ Místností se ozval smích. 

Básně vybíral snad ty nejtemnější, že prý je to tím, že je to na podzim, na jaře by jistě vybíral 

ty své veselé. Lidé se smáli, protože věděli, že veselých básní by člověk v Krchovského díle 

pohledal. Z nesmělého čtení, kterým nás nechtěl básník zdržovat, se nakonec stala skoro 

hodina toho nejlepšího, co Krchovský v posledních letech napsal.  

Po chvilce osmělování, během níž básník opět zasedl ke svému půllitru, jsem se 

rozhodla ho oslovit. Zjistila jsem, že nejsem první, kdo ho o něco podobného žádá, ba prý 

dokonce několikátá. Jeho vysvětlení, že o sobě nerad mluví a že nevidí důvod dávat 

rozhovory, chápu. Ale přesto jsem se nevzdávala. Když jsem mu navrhla, že se nemusíme 

bavit o něm, ale o jiných básnících a poezii obecně, odvětil, že poezii nesnáší a jiné básně 

nečte. Inu stál si za svým názorem opravdu pevně. 

Ve čtvrtek 23. února měl mít koncert Krch-off band, kde Krchovský působí jako 

zpěvák a kytarista. Jeho texty již dříve zhudebnilo několik undergroundových hudebních 

skupin, například Mejla Hlavsa (The Plastic People of the Universe), Invalidní důchod, Hudba 

Praha, Divoký srdce, Echt! nebo Nahoru po schodišti dolů band. Krch-off band, původně J. H. 

K. a Krchov, založil Krchovský v roce 2006, protože nebyl spokojený s dosavadní prací 

s jeho texty. „Většina těch počinů až na pár výjimek Mejly Hlavsy se mi ani trochu nelíbí.“50 

                                                      
49VERECKÝ, Ladislav, ŠEVELA, Vladimír, Života bído, přec tě (ne)mám rád, Magazín Mladé fronty DNES, 

Téma, 30. 1. 1997, s. 13 
50 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
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Ostatní členové kapely mají zkušenosti z různých undergroundových skupin. V roce 2008 

vydali CD Naposled. 

Rozhodla jsem se, že to přece jen ještě jednou zkusím. Přišla jsem na koncert, který se 

konal v pražském Cross clubu v rámci 10. ročníku Poesie v Crossu s podtitulem V pekle bude 

otevřeno. Klub je celkem malý, a tak jsem stálá jen kousek od básníka. Všimnul si mě a 

pravděpodobně poznal. Po koncertě, který končil kolem desáté, jsem sebrala odvahu a 

doufala, že nebudu podruhé odmítnuta. „Dobrý večer, pamatujete si mě?“ „To víte, že si vás 

pamatuju, vy jste měla ten kožíšek. Psala jste mi dopis, že jo?“ „Ne, to jsem nebyla já.“ „Tak 

to byl asi někdo jinej. Co si dáte? Zvu vás, dostal jsem teď nepatřičný peníze za koncert. 

Berte to jako omluvu za minule. Já o sobě vážně hrozně nerad mluvim. Pojďme někam, kde 

bude trochu klid, abychom se slyšeli…“51. Nakonec jsem s básníkem strávila hodinu a půl. 

Vlak mu totiž jel až v půl jedné ráno, tak měl čas. Podle jeho slov to byl „lépe strávený čas, 

než kdyby seděl v oblíbeném nonstopu U Tučňáka na Hlaváku.“  

Nebyl to klasický rozhovor, spíš jsme si neformálně povídali, což bylo mnohem lepší. 

Určitě jsem se o něm dozvěděla víc, než kdybych se ho ptala na stokrát položené otázky. 

Navíc sám básník říkal, že takové rozhovory nemá rád: „Nejhorší je, když přede mě někdo 

postaví diktafon. Ale někdy se stane, že o sobě začnu takhle spontánně vyprávět, o krmení 

sýkorek…“52. Já byla pochopitelně potěšena z večera stráveného s oblíbeným básníkem, 

kterého jsem mohla vyzpovídat. Z rozhovoru jsem si odnesla i jeho poslední sbírku Já už chci 

domů s věnováním. „Já jsem hodnej, právě že až moc.“ Kromě toho je ale hlavně samotář: 

„Koncert stál za nic, byl jsem nervózní, protože jsem nikde nebyl měsíc a půl a mluvil jsem 

jen s kočkama, sýkorkama a rádiem.“ „A nevadí vám to?“ „Kdyby mi to vadilo, tak to 

změním. Největším luxusem samoty je právě to, že jsem sám a největší nevýhodou je samota. 

Je to ambivalentní jako všechno v mém životě. Kdybych umřel, tak si toho třeba 14 dní nikdo 

nevšimne. To mě děsí, ne smrt samotná.“53  

Sbírku Já už chci domů měl původně na akci číst, ale nakonec prý ukecal pořadatele a 

nemusel. Této poslední sbírky se prodalo už tři tisíce kusů, což je v dnešní době u poezie 

výjimečné číslo. „Vadí mi, že v ní udělali dvě chyby a opravu udělali až po tom, co se jich 

prodaly tři tisíce.“ A tak mi sbírku daroval i s ručně psanými opravami. Krchovský mě během 

                                                      
51 Vlastní rozhovor s J. H. Krchovským, 23. 2. 2017 
52 tamtéž 
53 tamtéž 
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našeho rozhovoru několikrát překvapil a něčím naopak potvrdil mé představy: „Chtěl byste tu 

práci poslat, až jí dopíšu? Asi ne, co?“. Básník kroutí hlavou… 

Během večera za ním přišlo několik fanoušků, kteří chtěli podpis, společně se vyfotit, 

nebo jen pozdravit svého oblíbeného básníka. „Co na takový zájem říkáte?“, „Na jednu stranu 

mi to přijde samozřejmý, na druhou stranu nepatřičný.“ „A píšete teď něco?“ „Ne, myslím, že 

na tom mají podíl ty autorský čtení. Nemám je rád, naštěstí už mě nikam moc nezvou, protože 

je to na mě vidět. Nechci nic psát, protože to pak musím pořád číst.“ „A dokážete si představit 

vůbec nic nepsat?“ „To ne, musím pořád něco psát, píšu si každý den poznámky, třeba: 

slunečno, sníh a tak. A když mám napsat třeba SMS, tak mi to zabere celý den, na dopisy ani 

neodpovídám. To je už taková profesní deformace.“ „Čtete, co o vás píší kritici?“ „Normálně 

recenze nečtu. Vadí mi na nich, i na těch kladných, desinterpretace. Nikdo neví, jak jsem to 

myslel, někdy to nevím ani já sám. Moje básně jsou mix reality a fabulace...“ 
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4. Kritický ohlas jednotlivých sbírek  

J. H. Krchovského 
 

Tato práce zkoumá jednotlivé recenze a ohlasy ve vybraných tištěných a internetových 

periodikách, kterými jsou: Tvar, Respekt, Právo, Host, SME, Literární noviny, Lidové noviny 

a webový portál www.iliteratura.cz. Analýza těchto textů je vymezena lety 1991, kdy byl 

oficiálně vydán první výbor J. H. Krchovského s názvem Noci, po nichž nepřichází ráno, a 

rokem 2011, tedy dvacet let poté, kdy byla vydána sbírka Dvojité dno. K vyhledávání 

kritického ohlasu byla využita online databáze Newton media – vyhledávání bylo určeno 

heslem Krchovský a ohraničeno roky 1991 až 2011. K získání potřebných textů byl užit také 

archiv Národní knihovny ČR a v případě Tvaru a Literárních novin digitalizovaný archiv 

Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (http://archiv.ucl.cas.cz/) a také digitalizovaný 

archiv časopisu Host (http://casopis.hostbrno.cz/archiv).  

Na úvod je nezbytné všechna periodika krátce charakterizovat: 

Tvar  

Časopis novinového formátu, který se zabývá literaturou a literární kritikou. Jako 

nástupce týdeníku Kmen (1982-1990) poprvé vyšel v roce 1990 jako týdeník, od roku 1994 

vychází jednou za čtrnáct dní (obtýdeník). Časopis vydává občanské sdružení Klub přátel 

Tvaru, založený v roce 1993. Předsedou sdružení je Pavel Janoušek. Dlouholetým 

šéfredaktorem byl do roku 2012 Lubor Kasal, než po něm tuto roli převzal Ondřej Horák a 

později Adam Borzič.54 Časopis se ve svých počátcích věnoval především autorům, kteří před 

revolucí nemohli publikovat v oficiálních médiích. Tvar vyniká kvalitní a rozsáhlou recenzní 

rubrikou a rozhovory.  

Respekt 

Politicko-společenský týdeník původně pojmenovaný Informační servis vychází od 

roku 1989. Založila ho skupina samizdatových novinářů (mezi nimi byl i Jáchym Topol) 

časopisu Sport a Revolver Revue. První číslo Respektu tak, jak ho známe dnes, vyšlo 14. 

března 1990. Mezi významné šéfredaktory týdeníku patří Ivan Lamper, Marek Švehla, Martin 

M. Šimečka nebo současný šéfredaktor Erik Tabery. Časopis získal řadu ocenění a je 

                                                      
54 DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 

1945-2000. Brno: Host, 2002., s. 253 

http://archiv.ucl.cas.cz/
http://casopis.hostbrno.cz/archiv


17 

 

považován za prestižní titul, kterému v dnešní ne příliš příznivé situaci neustále přibývají 

předplatitelé a čtenáři. Respekt od roku 2006 spadá pod vydavatelství Economia Zdeňka 

Bakaly.55   

Právo 

Deník navazující na Rudé právo vydávané KSČ do roku 1990. Šéfredaktorem i 

vydavatelem se po sametové revoluci stal Zdeněk Porybný, za jehož působení se deník Rudé 

právo začal odklánět od komunistické ideologie, což vyvrcholilo tím, že se 18. září 1995 

přejmenoval na Právo. Jedná se o deník levicově orientovaný, jehož je Porybný dodnes 

šéfredaktorem. Vychází pod vydavatelstvím Borgis. Literatuře a kultuře je věnována 

pravidelná čtvrteční příloha Salon nabízející recenze a rozhovory.56 

Host 

Historie časopisu Host začíná již v roce 1921, kdy vyšlo první číslo avantgardní 

literární revue s články autorů Devětsilu a Literární skupiny. V této podobě vycházel časopis 

do roku 1929. V roce 1954 začal s odkazem na meziválečné revue Host vycházet časopis s 

názvem Host do domu, který získal podle stejnojmenné sbírky Jiřího Wolkera. Vydával ho 

Svaz československých spisovatelů a redakci měl v Brně. Nejvýznamnějším šéfredaktorem 

byl básník Jan Skácel v letech 1963 až 1969. V roce 1970 bylo vydávání časopisu úředně 

zastaveno. V letech 1985 až 1990 vyšlo pět rozsáhlých vydání samizdatového kulturního 

sborníku Host z iniciativy chartisty Dušana Skály hlásící se názvem k meziválečnému Hostu i 

k Hostu do domu. Dušan Skála v roce 1990 založil i stejnojmenné nakladatelství, jehož 

součástí bylo vydávání časopisu Host. Od roku 1993 je vydavatelem Spolek přátel vydávání 

časopisu Host.57 Původně dvouměsíčník, od roku 1999 vychází jako měsíčník.58 V letech 

1992 až 1995 byl šéfredaktorem Igor Fic. Poté ho v této roli vystřídal Miroslav Balaštík, za 

jehož působení se časopis začal věnovat především reflexi o aktuálním literárním dění a 

literární vědě, významné místo mají v časopise recenze.   

                                                      
55 Přispěvatelé Wikipedie, Respekt (týdeník) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, Datum 

poslední revize 22. 01. 2017, 19:27 UTC, [citováno 9. 05. 2017] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Respekt_(t%C3%BDden%C3%ADk)&oldid=14598510> 
56 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. Literární řada., s. 27 
57 DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 

1945-2000. Brno: Host, 2002., s. 63  
58 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. Literární řada., s. 22  
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SME 

SME je významný slovenský deník založený v roce 1993. Zakládajícím šéfredaktorem 

byl Karol Ježík, kterého v roce 1998 nahradil Martin M. Šimečka, který v této roli působil do 

roku 2006. Na podzim roku 2014 koupila stávající vydavatelství Petit Press finanční skupina 

Penta, což vedlo k výpovědi šéfredaktora Matúše Kostolného a s ním i části redakce.59 

Literární noviny 

Společensko-kulturně-politický měsíčník vědomě navazující na Literární noviny (s 

přestávkami vycházející od roku 1927 do roku 1967) a Literární listy (od roku 1968, 

navazující na Literární noviny) začal vycházet v roce 1990 jako týdeník. Nejprve vycházel 

jako příloha Lidových novin, od roku 1992 samostatně.60 Na přelomu nového tisíciletí pod 

vedením Jakuba Patočky v roli šéfredaktora ztratily své literární zaměření a začaly se 

orientovat na politické dění. Časopis vydávala od roku 1993 Společnost pro Literární noviny, 

nynějším vydavatelem je od roku 2009 firma Litmedia, po jejímž převzetí časopis opustila 

část redakce. V roce 2016 nebyla časopisu Ministerstvem kultury přidělena dotace 

s vysvětlením, že „Literární noviny nejsou již dávno časopisem literárním, jejich název je 

zavádějící a obsahově jej nelze zařadit mezi zde podporovaná periodika.“61 Současným 

šéfredaktorem je Petr Bílek.  

Lidové noviny 

Lidové noviny vychází od roku 1893 jako deník. Založil je Adolf Stránský a za první 

republiky byly respektovaným periodikem, do kterého přispíval třeba Karel Čapek, Karel 

Poláček, Eduard Bass nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Po válce byl deník přejmenován na 

Svobodné noviny, šéfredaktorem byl mezi lety 1945-48 Ferdinand Peroutka. Po únoru byl 

deník zakázán. Skupina disidentů znovu začala s vydáváním Lidových novin v roce 1987 

v samizdatu. Od roku 1990 je deník opět oficiálně vydáván. Na konci roku 1996 začal jako 

                                                      
59 Přispěvatelé Wikipedie, SME (noviny) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, Datum poslední revize 26. 

09. 2016, 17:15 UTC, [citováno 9. 05. 2017] 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SME_(noviny)&oldid=14153404  
60 DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 

1945-2000. Brno: Host, 2002., s. 141  
61 AUST, Ondřej, Literární noviny zdražují, nedostaly státní dotaci in Mediář.cz [online]. www.mediar.cz, 

Datum poslední revize 06. 04. 2016, [cit. 24. 04. 2017] Dostupné z: http://www.mediar.cz/literarni-noviny-

zdrazuji-nedostaly-statni-dotaci/ 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SME_(noviny)&oldid=14153404
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příloha Lidových novin vycházet pravidelný páteční magazín, nejdříve jako Magazín 

Lidových novin a později jako Pátek.62 V roce 2013 došlo k významné změně, když 

vydavatelství, pod které Lidové noviny patří, koupil koncern Agrofert Andreje Babiše, jenž je 

zároveň ministrem financí. 

iLiteratura.cz 

Internetový magazín iLiteratura.cz vychází od roku 2000. Neziskový portál založila 

Jovanka Šotolová, která je zároveň šéfredaktorkou. Internetový časopis se původně zaměřoval 

na francouzskou literaturu. Nyní se portál věnuje zahraniční a české literatuře, nejčastějším 

žánrem jsou recenze (včetně knih dosud nevydaných v českém překladu), studie a rozhovory. 

Příspěvky jsou přidávány průběžně, portál rezignuje na tradiční princip periodicity.63 Mezi 

členy redakce patří například Pavel Mandys nebo Jan Lukavec.64 

 

4.1 Noci, po nichž nepřichází ráno 

 

„Po Listopadu jednoho dne u nás v Praze zazvonil nějakej chlápek, představil se jako 

Igor Fic z nakladatelství Host z Brna a řekl, že sice ode mě nic nečetl, ale že mě doporučil 

Andrej Stankovič a že by Host rád vydal mé básně. Bez dlouhého váhání jsem svolil, protože 

jsem, byv právě probuzen, potřeboval nutně na záchod. Rozhodující ale bylo, že mě Host 

oslovil jako vůbec první, navíc mám pro Brno slabost. Asi půl roku jsem pak pracoval na 

výboru Noci, po nichž nepřichází ráno, který částečně vycházel z edice Kde domov můj, něco 

jsem ubral, něco novějšího přidal.“65 Popisuje Krchovský, jak vznikl jeho první knižní debut. 

 

 

 

                                                      
62 Přispěvatelé Wikipedie, Lidové noviny [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, Datum poslední 

revize 14. 03. 2017, [cit. 2. 05. 2017] Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidov%C3%A9_noviny&oldid=14791896 
63 FIALOVÁ, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. Literární řada., s. 30  
64 Přispěvatelé Wikipedie, ILiteratura.cz [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2016, Datum poslední 

revize 21. 07. 2016, 19:21 UTC, [citováno 24. 04. 2017] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=ILiteratura.cz&oldid=13957160> 
65 KRCHOVSKÝ, J. H. Cesta k první knížce, Host, 2007, roč. 23, č. 1, s. 32 
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Zdi mého domu – chrám genia loci 

Všech prohýřených dnů a děsných nocí 

- dny nepočítám, ale noci ano  

Ty noci, po nichž nepřichází ráno…66 

 

Noci, po nichž nepřichází ráno je výborem z básnických sbírek z let 1978-1991, 

vydaný v roce 1991 v brněnském nakladatelství Host.  

První recenze ve vybraných periodikách se objevuje v Literárních novinách až 11. 

června 1992. Napsal ji Vratislav Färber, jehož zásluhou vyšla sbírka ještě dříve v samizdatu 

v edici Kde domov můj. Recenze má název Vzkazy z nicoty. Jedná se o velmi citlivě napsanou 

recenzi, což je nejspíš způsobeno tím, že autor je sám samizdatový básník. Dle něj „artikulace 

prožitků z říše nebytí, je to nejcennější, o čem básník – při všem šokantním repertoáru – 

zpívá.“67 

Za signifikantní označuje Krchovského hudebnost, kterou zvyšuje účinek vypjatých 

sdělení. V textu píše také o autorově ambivalenci, která je pro něj typická a ve které vidí 

Färber určité novum. Obává se, že Krchovský se i přesto může stát karikaturou sám sebe: „I 

tento melodický tvar se však může změnit v pouhou virtuozitu – básnický kolovrátek … také 

narcistní orientace, tak cenná v časném lyrickém ponoru, může časem „opadat“ a stát se 

manýristickým krunýřem.“68 

Další pochvalnou recenzi napsal Andrej Halada a nazval ji obdivně Velký básník český 

J. H. Krchovský. Recenze vyšla až v roce 1993 v časopise Tvar. Halada se nejprve zabývá 

Krchovského stylizací na dnes již kultovní fotografii Ivana Pinkavy. Při té příležitosti 

srovnává Krchovského s českými básníky přelomu 19. a 20. století, podobu vidí především u 

Františka Gellnera i současníka Egona Bondyho. Krchovského poetiku vykládá poněkud 

odlišně než Färber v Literárních novinách – za existenciální ztraceností se podle něj „skrývá 

docela normální upřímný cit. Krchovský je sám a je mu smutno. Rád by někoho miloval, ale 

nemá koho.“69 Stejně jako Färber si všímá Krchovského dvojpólnosti. Zmiňuje i básníkovu 
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perverzní erotiku a vulgaritu, která mu však pro humornost nevadí. V závěru kritiky se Halada 

o Krchovském vyjadřuje velmi pochvalně. Označuje ho za „hotovou básnickou osobnost 

s naprosto vyhraněným a originálním viděním světa, které dokáže neméně originální formou 

zprostředkovat i čtenářům.“70 

 

4.2 Leda s labutí 

 

Na vratké hladině plují dvě labutě… 

tu a tam (po tom všem...) strništěm škrábu tě  

ty moje ubohá, rusalko bledá...  

- ach, Leda s labutí! (S labutí - leda...)71 

 

V roce 1997 vyšel druhý Krchovského výbor z básnických sbírek z let 1992-1996. V 

námi vybraných periodikách se objevila recenze pouze v Lidových novinách. Ve stručnosti 

tedy pro porovnání připojujeme recenzi, která vyšla v deníku Rovnost.  

První napsal v Lidových novinách Josef Mlejnek a text pojmenoval A nejsem ani 

nikdo jiný. Popisuje své první setkání s Krchovským, se kterým ho seznámil jiný 

undergroundový autor Andrej Stankovič. Popisuje Krchovského jako zjevení, objev. Oceňuje 

u něj především „přesnost pojmenování věcí, stavů, vztahů i pocitů“72 a skoro formální 

dokonalost. Označil básníka dokonce za nového Františka Gellnera. Druhému Krchovského 

výboru ale vyčítá, že „znepokojivě vymizelo veršů, z nichž vymizel základní a bezprostřední 

impuls negace či vzdoru. Plodí pak obrazy křečovitě chtěné, které nevytanuly, ale pouze 

básníka napadají nebo se mu dokonce vymýšlejí.“73 

Recenze s názvem První noc, dlouhá noc, bude jich moc, která vyšla v Rovnosti pod 

signaturou rbl, čtenáři oznamuje, že druhý výbor již nepředstavuje až natolik nový zážitek, 

což přičítá především faktu, že Krchovského dílo je vzácně monotónní. Ačkoliv autor recenze 

tvrdí, že jeho básně nelze nemilovat, píše: „Svěží překvapivost Krchovského začátků, kdy 
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jsme básníkovu gellnerovskou prostořekost četli s tetelivou rozkoší, je zřejmě pryč. Ani to 

však nelze autorovi vytknout; odjakživa přece mířil do panoptika voskových figurín.“74  

Recenze, které vytýkají autorovi, že se opakuje a nepřináší již nic nového, jeho tvorbu 

provází od té doby, co vydal svůj teprve druhý výbor.  

 

4.3 Dodatky 

 

„Dodatky shrnují ty autorovy básně z let 1978 až 1996, které – ať již z důvodů 

jakýchkoliv – nenalezly umístění ve výborech předešlých,“75 píše se v ediční poznámce 

třetího Krchovského výboru, který vyšel opět v nakladatelství Host v roce 1997. 

Petr Hrbáč z časopisu Tvar se nad tímto výborem zamyslel v krátké recenzi jednoduše 

nazvané Dodatky. Recenze je poněkud vlažná – Hrbáč píše, že Krchovský se svou poezií 

podbízí „vyhladovělým recipientům sarkastické dekadence.“76 V závěru v souvislosti 

s básníkovou podbízivostí přemýšlí, zda se prodává lépe, než Žáček, a pokud ano, zda je to 

dobře pro poezii. Vzápětí odpovídá čtenáři, že ano, už proto, že Krchovského básně mají 

oproti těm Žáčkovým vyšší IQ, ale přesto by se neměl brát moc vážně. Dodává také: „I když 

náš národ dávno odrostl romantickému blouznění a mystickému vytržení, není poezie pouze 

Krchovský, byť má krásné oči.“77 

 

4.4 Sbírka Básně 

 

Básně jsou souborným vydáním dosud vydaných výborů – Noci, po nichž nepřichází 

ráno, Leda s labutí a Dodatky. Tento soubor vyšel v roce 1998 v nakladatelství Host jako 

první publikace edice Díla a má 264 stran.  

Sbírky z výboru Básně sice již byly hodnoceny jednotlivě, ve vybraných periodikách 

se ale objevily po vydání Básní zajímavé recenze hodnotící Krchovského dosavadní dílo, a 

tak je vhodné je také rozebrat. 
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Kritická recenze se objevuje v Literárních novinách. Napsal ji Krchovského kritik 

Jaromír Slomek, o kterém mi sám básník při osobním setkání vyprávěl. Prý ho kritizuje od 

první do poslední sbírky…a básník z toho má legraci. „Jaromír Slomek napsal, že jsem 

můstek k opravdové poezii. Touto průpovídkou si tento „kritik“ alespoň pro mě vytvořil 

můstek kamsi – kam ho také posílám,“78 řekl v jiném rozhovoru v roce 2005. 

V této kritice Slomek konstatuje, že „básnický svět J. H. Krchovského je chudý.“79 

Oproti předešlým kritikám, ve kterých autoři Krchovského přirovnávali ke Gellnerovi, ho 

Slomek považuje za pouhou „odmocninu z Gellnera.“80 Vadí mu především vulgarity a jde ve 

své kritice tak daleko, že píše: „Co si mám počít s Krchovským? Jsem pruderní a volám: 

Dosti!“81 

Rozsáhlá kritika vychází v Respektu. Autorem textu s názvem Sám sobě zdál se sen je 

Jiří Peňás. Ten zdůrazňuje básníkovu originalitu a výjimečnost způsobenou monotónní 

vyhraněností a jednotou. „V Krchovském česká poezie opět našla autora, jehož životním a 

uměleckým tématem se stala mučivá nejistota a neuchopitelnost bytí, jež nachází svůj výraz 

ve stálých variacích děsu a hrůzy, v plození morbidních přízraků, přeludů a dvojníků, ve 

věčném opakování otázky nejasnosti a unikavosti sebe sama.“82 Srovnává ho s Máchou, 

Hlaváčkem nebo Demlem, avšak upozorňuje na nutné odlišnosti – strašidelný hřbitov odráží u 

Krchovského vnitřní svět, u dekadentů ten vnější. Dále se zabývá především nejistotou 

identity v Krchovského díle, jíž považuje za leitmotiv jeho poezie: „tématem Krchovského 

poezie je „strašné manželství člověka se svým Já.““83 Jeho „Já“ je v neustálém rozporu, dva 

lidé v jednom těle. „Dualismus, polarita dvou následných stavů, má u Krchovského za 

následek roztříštění iluze celistvosti „reálného“ světa, přičemž tato antiteze sama vytváří 

novou iluzi.“84 Podle Peňáse se jedná o umění pro umění v nejlepším smyslu slova a přese 

všechno o hrdou a vitalistickou poezii. 

Jiří Staněk v Tvaru publikoval recenzi prostě nazvanou Klasik. Pinkavovu již dobře 

známou fotografii, která opět zdobí přebal, označil za geniální. Zároveň se ptá, zda vydání 

souborného díla neznamená zúčtování, uzavření tvorby.  
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Jako nejvýznamnější rys a přednost Krchovského poezie považuje Staněk klasickou 

formu a tvar básní, které označil za „brilantní koncert“85. I on zmiňuje inspiraci dekadencí, ale 

podle něj je „znatelný posun v modernosti, přítomnosti a dobovém zakotvení jazyka, 

v aktuálnosti a společenském souznění.“86 Podle Staňka Krchovský balancuje na hraně a hrozí 

mu pád do blízkosti hříček naprosto odlišného Jiřího Žáčka. I tak ho označuje za klasika. 

 

4.5 Poslední list 

 

Zamženým oknem hledím ke hřbitovu nahoru  

počítám v duchu, kolik mi tak ještě zbývá 

poslední list se snesl na dvůr z mého javoru… 

jdu ke sklepu, — ach bože: už jen čtyři piva87 

 

Krchovský se, co se psaní týče, na pár let odmlčel. Sbírku Poslední list vydal v roce 

2003, tedy šest let od vydání Dodatků. Básně z nové sbírky vznikaly především v posledních 

třech letech (2000-2003). Básník se v nových verších vyjadřuje úsporněji, často pouze ve 

čtyřverší. Změnilo se také nakladatelství, místo brněnského nakladatelství Host sbírku vydává 

také brněnský Petrov. 

4. listopadu 2003 vyšla v deníku Právo recenze Radima Kopáče. Titulek Krchovského 

cesta tam a zpátky odkazuje na básníkovo opakování se. „J. H. Krchovský se v nové sbírce 

představuje jako originální básník, který naprostou výrazovou srozumitelností a komickým 

rozměrem svých alkoholicko-eroticko-makabrálních textů přitáhne k poezii čtenáře, který by 

o ni jinak nezavadil.“88 Jedním dechem ale dodává: „Nynější svazek je knihou, která chtěla 

být víc vydána, než napsána, knihou, která někdy ztrácí dech a nezapře autorskou únavu ze 

psaní: výsledkem jsou sice nové texty, ale také zbytečné rozmělňování prověřených motivů a 

postupů.“89 Podle Kropáče se Krchovský opakuje a čtenáři, který jeho verše již zná, nepřináší 
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nic nového. Ani v této recenzi nechybí příměr ke Gellnerovi a autor zmiňuje básníkovu 

všudypřítomnou ambivalenci.  

Další recenze vyšla v časopisu Host v roce 2004. Napsal ji Oskar Mainx a má název 

Přítomný i mizející Krchovský. Mainx si všímá, že se u Krchovského cosi změnilo a začíná 

nové období jeho tvorby. Ztichlé, niterné, vážnější. Krchovský se stylizuje do „bezmála 

lítostivé polohy.“90 Místo provokací se objevují spíše mystické momenty, básník je dle něj 

ironický i vážný. Podle Mainxe Krchovský rozehrává se čtenářem hru, ta tematicky spojuje 

celou sbírku a čtenář je do ní postupně vtahován. „Přijde si na své čtenář, který sbírku otevře 

v očekávání „starého dobrého Krcháče“ se všemi jeho cynismy, oxymórony, protiklady, 

provokacemi, na své si přijdou i ti, kterým se vše už jaksi přejedlo.“ Mainx oceňuje také 

vytříbenou práci s jazykem. Na závěr čtenáře ujišťuje, že ač to tak podle názvu vypadá, určitě 

se nejedná o básníkovu poslední sbírku: „Sami přece dobře víme o autorově zálibě v „životě 

po životě“.“91 

 

4.6 Nad jedním světem 

 

Živý a krutý sen vzbudil mne nad ránem:  

jen jsme se míjeli ... Sen o mém bolu  

- tys byla vlaštovkou, já starým havranem  

nad jedním světem, a nikdy ne spolu.92 

 

Sbírka Nad jedním světem vyšla v roce 2004 a mapuje období od června 2003 do 

listopadu 2004. Novou sbírku opět vydává brněnské nakladatelství Host, které se dá 

považovat za jeho „mateřské“. Místo tradiční Pinkavovy fotografie se na přebalu objevuje 

fotografie Krchovského busty. Ten sbírku označuje za svou nejrealističtější, psal ji v období, 

kdy prožíval intenzivní milostný vztah.93 
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Oskar Mainx z časopisu Host v rozsáhlé kritice s názvem Dál nejdu ve svém 

předstírání… píše: „Jisté je, že před sebou máme zlomovou sbírku, ve které se (jak jinak než 

stylizovaně) jeden z nejpopulárnějších českých básníků ocitl na hranici dvou poetik.“94 Mainx 

v této kritice hojně využívá komparace s předchozí sbírkou Poslední list (2003). Oproti té je 

nová sbírka tematicky a časově přehlednější a navazuje na básníkovu niternější a tišší polohu.  

Básně jsou stále kratší a výmluvnější. Nejen v tom se dle něj liší od předchozích sbírek: 

„Některé z básní působí poněkud prvoplánově, bez dřívější potřeby provokovat; bez úmyslu 

nakopnout čtenáře do pozadí tak, aby se mu současně rozsvítilo i v hlavě. Někdy se setkáme 

s prvoplánovým siláctvím, klišovitostí nebo s oblíbenými prostředky barvotiskového čtiva.“95 

Mainx to ale nepovažuje za chybu a konstatuje, že to patří k básníkově neustálému 

balancování, ze kterého vychází popularita jeho básní. Autor kritiky zmiňuje, že sbírka 

pojednává o osudovém milostném vztahu, což Krchovského poetiku ovlivňuje. „Milostné 

vytržení jako by ironicko-noetické katarzi ubíralo. Lyrické „já“ jato láskou přestává být 

jediným středem básnického světa. V důsledku toho ztrácí svou minulou exponovanost a 

„narcistní“ sebezbožnění.“96 Ústředními emocemi této sbírky jsou dle Mainxe láska a 

pohrdání, jenž proměňují básníkova lyrického hrdinu. Ten se musí vyrovnat se svým okolím, 

pohybovat se „nad světem“ a vnímat skutečnost komplexně. V tom vidí Mainx klíčové novum 

sbírky. 

V kulturní rubrice Lidových novin se objevuje další recenze s názvem Ctitel hřbitova 

J. H. od Miloše Horanského. Ten se ve svých recenzích vyjadřuje specifickým, poetickým 

jazykem. Horanský upozorňuje, že není správné básníka označovat za dekadenta, protože se 

pak může zdát, že hraje takovou roli. Příměr k dekadentním autorům nikdy nechápal – to, že 

Krchovský šílí ze smrti, z umírání zaživa z něj nedělá dekadenta – „úděs z naší dočasnosti je 

podložím mnohých před ním a bude jím navždycky.“97 „Zbytečně a jemu neprospívající je 

dělat kolem Krchovského podobné a jiné mýty. Je prostý, krajně otevřený ve vypsání svých 

trápení, mrazivě osamělý. A též posedlý démonem psát a vydávat - méně už zrát.“98Nešťastná 

je dle něj také básníkova monolitnost, monotematičnost, jenž se s přibývajícími roky nemění: 

„Kritika a přátelé ho obtančili rituálem obdivu, a na jeho talentu - obrazně řečeno - dále 

nepracovali. V prvních sbírkách se vynořil básník paradoxů, černé legrace, neočekávaných 
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point, ostře a zároveň přeludně viděné reality; básník s ambicí tragického.“99 Krchovského 

označuje za mistra rýmů a pevné strofické formy. „V nitru chaos, v básni řád.“100 Od 

předešlých sbírek se tato podle Horanského příliš neliší, pouze postrádá říz, je méně groteskní 

a více niterní, uvědomující si krátící se čas. Markantní proměnu ale vidí v básníkově pojetí 

lásky – ta získává tvář a mění básníka v něžného cynika. Autostylizace se mění v autentickou, 

„nahou“ výpověď jedné nešťastné lásky. Dle Horanského je Krchovský poprvé sociální a 

zraněný jinou osobou, než je on sám. A to přináší do jeho veršů nový rozměr, milostný. Autor 

pokládá otázku, jakým směrem se bude po citovém otřesu básník ubírat. A hodnotí čtyřmi 

hvězdami z pěti. 

Ojedinělou dvojrecenzi sbírek Nad jedním světem a ještě novější Mladost –

radost…(2006) nabízí v časopisu Tvar Karel Kolařík. Text má název Juvenilní i pozdní 

Krchovský a autor v ní srovnává nejranější básníkovy texty objevující se ve sbírce Mladost–

radost… a jeho zatím poslední verše z Nad jedním světem, objevuje se i srovnání se sbírkou 

Poslední list. Počátky Krchovského tvorby se dle něj vyznačovaly spíše intuitivním veršem 

s nepravidelnými rýmy, nejnovější tvorba je již formálně dokonalá, ale i trochu chladná. 

„Mladická energie a verva sálající z nedokonalých veršů byla vystřídána táhlou melancholií, 

vzpurné gesto bylo nahrazeno zádumčivým smutkem.“101 Na sbírce Mladost–radost… 

oceňuje, že odkrývá podhoubí básníkových začátků i s jejich nedostatky a zdůrazňuje nutnost 

číst ji jako dokument. Při hodnocení sbírky Nad jedním světem Kolařík poukazuje na 

Krchovského péči o koncept a formu svých sbírek, jenž má v tomto případě deníkovou 

strukturu s vlastním vyvíjejícím se příběhem, který volně navazuje na předchozí Poslední list, 

ve kterém potkal osudovou dívku. V nové sbírce Krchovský melancholicky reflektuje 

nevydařený vztah a navrací se k typické autostylizaci, ale s pocitem nuceného. „Sbírku, která 

počínala pozoruhodnou milostnou lyrikou, tedy uzavírají stereotypní texty, jejichž přítomnost 

obhájí pouze silný deníkový koncept; jinak by skutečně v konkurenci předcházejících textů 

neobstály.“102 Nejzdařilejší se Kolaříkovi zdají být milostné verše, naplněné hlubokým 

smutkem a osamělostí. 
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4.7 Mladost – radost…  

 

Sbírka z roku 2005 nese podtitul Vybrané juvenilie z let 1978-1981 a přináší 

Krchovského nejranější tvorbu, kterou psal ve věku osmnácti až dvaceti jedna let. Sbírka 

vyšla v brněnském nakladatelství Větrné mlýny a je opatřena vlastními ilustracemi básníka.  

V doslovu Krchovský sbírku komentuje: „Tento výbor si nečiní ambici být mojí 

řadovou sbírkou, a už vůbec ne ve chronologickém smyslu; to by jí pak totiž náležel podtitul 

„Nultá“. Jednou z pohnutek k vydání této knížky (kromě neveselé okolnosti mých letos 

dožitých 45 let) byla častá poptávka ze strany především mladších čtenářů či posluchačů po 

mých starších, dosud nepublikovaných textech. Při výběru textů jsem v převážné míře 

přihlížel ke znaménkům „plus“ (+) a k vykřičníkům na okrajích stránek výchozí materie, 

zažloutlého strojopisu, v němž takto svého času kladně „známkoval“ moje výtvory tehdejší 

můj „arbiter“ a rádce Egon Bondy.“103 

Krátká glosa s názvem Krchovského nezralé hrozny se objevila v deníku Právo, 

autorem je Radim Kopáč. Ten v textu spíše shrnuje, co již básník napsal v doslovu. Kopáč si 

myslí, že seznámení se s nejranější tvorbou Krchovského je jistě užitečné, protože znázorňuje 

básníkův vývoj. Jeho charakteristické znaky, mezi něž patří „fascinující práce s rozštěpeným 

egem, rozbitou linearitou času a prolínajícími se prostory, stejně jako cynické ódy na vlastní 

já, ba i příznačný alkoholicko-sexuálně perverzní opar“104 jsou v prvních básních pouze 

naznačeny, v zárodku. 

V Lidových novinách vychází recenze Ondřeje Horáka s názvem Laboratoř J. H. 

Krchovského. Autor nejprve shrnuje celou dosavadní tvorbu autora a zasazuje novou sbírku 

do kontextu. Myslí si, že již první básníkovy verše z mládí ukazují jeho talent a osobnost, jak 

je známe z jeho další tvorby. Co se podle něj v raných verších příliš neobjevuje, je humorná 

sebeironie. „Básník s pseudonymem J. H. Krchovský již v jednadvaceti letech dokázal velmi 

trefně a vtipně načrtnout svou estetiku,“105 zakončuje Horák recenzi s hodnocením čtyř hvězd 

z pěti možných. 

 

 

                                                      
103 KRCHOVSKÝ, J. H. Mladost – radost…. Brno: Větrné mlýny, 2005., s. 71 
104 KOPÁČ, Radim, Krchovského nezralé hrozny, Právo, 9. 9. 2005, s. 15 
105 HORÁK, Ondřej, Laboratoř J. H. Krchovského, Lidové noviny, 12. 8. 2005, s. 20     
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4.8 Dvojité dno  

 

Oči mé vidí mne… Pláčou, že na dně jsem? 

halím tvář zrcadla hořícím závěsem 

oči se přivřely… — Čeho se bojíte? 

dno mého života je přece dvojité 106 

 

Poslední sbírka, která vyšla v období ohraničeném rokem 2011. Dvojité dno je sbírka 

básní a veršovaných zápisků převážně z roku 2009 a první poloviny roku 2010. Vyšla v roce 

2010 po básníkově pětileté odmlce v nakladatelství Host. 

Marek Lollok z webu iLiteratura.cz napsal recenzi s názvem Krchovského 

(Znovu)odcházení. Podle Lolloka nová Krchovského sbírka nepřekvapí, básník v ní říká již 

dříve řečené, což souvisí s jeho přiznanou monotematičností. Stejná zůstává i básníkova 

životní skepse. „Vypovídající subjekt si uvědomuje nenaplněnost života, který zakouší. 

Ačkoli s tímto už nezvratným stavem a sám se sebou není spokojen, je – pokud se zrovna 

nepropíjí k zapomnění – se vším alespoň srozuměn, a v některých chvílích dokonce 

smířen.“107 V básních nechybí typická sebeironie, groteska a nepovedené vztahy. Lollok 

sbírku označuje za nenápadnou, nepříliš se odlišující od předešlých sbírek, ale technicky 

vyzrálou. „Jeho silně pointovaná, z velké části epigramatická sbírka je velmi soustavná a 

sdělná, a to i navzdory sebe zpochybňující tezi v závěru, v níž básník přiznává absenci 

zásadního sdělení,“ konstatuje Lollok v závěru. 

Obsáhlá recenze A jede se dál…vyšla v časopisu Host, autorkou je Simona 

Martínková-Racková. Ta konstatuje, že v Krchovského nové sbírce zůstává vše při starém a 

čtenáře žádné překvapení nečeká. Ve sbírce Dvojité dno se znovu objevuje černý humor, 

záliba v morbiditě, precizní forma, přibylo (někdy samoúčelných) vulgarismů.  

                                                      
106 KRCHOVSKÝ, J. H. Dvojité dno: básně a zápisky veršem převážně z roku 2009 a první poloviny roku 2010. 

Brno: Host, 2010, s. 15 
107 LOLLOK, Marek (2011): Krchovského (znovu)odcházení in ILiteratura.cz, [online]. www.iliteratura.cz, 

Datum poslední revize: 21. 2. 2011, [cit. 24. 04. 2017] Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/27885/krchovsky-j-h-dvojite-dno 
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„Tohle všechno spolu s neoddiskutovatelnou čtivostí patří k důvodům, proč je 

Krchovský někdy označován za kultovního básníka a patří ve své generaci k nemnohým, jimž 

kromě řadových sbírek už nějakou dobu vycházejí i výbory básní a souborná vydání 

předchozích sbírek.“108 „Ostentativní překračování tabu je ostatně jedním z principů, na nichž 

Krchovského dekadentní poetika stojí. O smrti, ale i o erotických selháních, opíjení se, ba o 

vyměšování se tu hovoří s takovou nonšalantní samozřejmostí, že je čtenář zaskočen, ne-li 

rovnou šokován, přičemž zhnusení se v takřka pravidelných intervalech střídá se smíchem.“109 

Krchovského poetika podle Martínkové-Rackové navíc stojí ještě na nadsázce, zveličení a 

ironii. Nová sbírka ale podle ní nic nového nepřináší, což může být její silná i slabá stránka 

zároveň. Krchovského poezie dle ní s přibývajícím počtem sbírek ztrácí na intenzitě a účinku. 

Odlišnosti jsou v nich totiž spíše nepatrné. I přesto ho vidí jako vzor pro mladé básníky – 

básník má totiž na rozdíl od ostatních jasný a stabilní názor na poezii a svět a tudíž jasný 

tvůrčí záměr. Krchovský dle autorky prostě umí literární řemeslo. 

V kulturní rubrice deníku Právo vyšla recenze s názvem Dvojité dno české poezie, 

autorkou je Tereza Radváková. Autorka v textu shrnuje rysy Krchovského tvorby, který se 

podle ní stal v průběhu dvaceti let „masovým autorem.“110 „Básně jsou snadno uchopitelné, 

aniž by se podbízely. Často se přibližují rytmu lidových říkanek – skládají se z pravidelných 

veršů zakončených banálními rýmy.“111 Radváková zmiňuje také básníkovu schopnost 

vyjadřovat se pregnantně, bez zbytečných opisů o ústředních motivech, jimiž jsou smrt, 

sexuální obsese nebo večery nasáklé alkoholem. Upozorňuje na jeho podobu s buřičskými 

verši Gellnera či Bondyho. V závěru konstatuje:„Krchovský neztrácí nadhled ani ve chvíli, 

kdy se sám přiblížil druhé půlce života. Naopak ještě prohlubuje cynický přístup k základním 

potřebám člověka.“ To vše provází básníkova existenciální úzkost. 

Recenze této sbírky se objevila také v kulturní rubrice Lidových novin. Autor Miloš 

Horanský ji nazval Plyš na křídlech smrtihlava s podtitulem J. H. Krchovský recituje své další 

sychravé sólo. Autor se svěřuje, že po předchozí sbírce (Nad jedním světem, 2004) čekal, že 

svítá na pozitivnější časy, na „něhu, teplokrevnější kontakty a odplašení stínů. Leč osamocení 

je Krchovského stigmatem a zápas s ním součástí jeho životní a autorské licence. A tak 

sychravé sólo jeho vábničky není jen básnickou figurou a černý klaun Krchovský nenosí 

                                                      
108 MARTÍNKOVÁ-RACKOVÁ, Simona, A jede se dál…, Host, 2011, roč. 27, č. 3, s. 67-68 
109 tamtéž 
110 RADVÁKOVÁ, Tereza, Dvojité dno české poezie, Právo, 11. 2. 2011, s. 8 
111 tamtéž 
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smutek, protože je slušivý.“112 Jedinou obranou proti básníkově bolesti je prý sarkasmus, 

zvláštní smysl pro humor – nevinný, úlevný, černý, hořký, sebezničující. „Žádné berle, 

poetické utišováky či jakékoli jiné sebeklamy Krchovský nepoužívá – ba naopak rány rozdírá, 

skoro je manifestuje. Toto flagelantství je další pole, na němž sklízí svou hrdou, dráždivou 

poezii, která nezná slunko.“113 Sbírku hodnotí jako ještě niternější než předchozí, zhutnělou 

do čtyřverší či dvojverší. „Ctím Krchovského jako osobitě aromatického novoromantika, 

který osamělost snáší truchlivě i se šarmem a básnicky produktivně. Přilnavého jak plyš na 

křídlech můry smrtihlava. Vždy s vysokou emocionální teplotou.“114 Autor básníka vidí 

trochu jako osamělého blázna, avšak z textu je patrné, že ho upřímně obdivuje. A dle svých 

slov se učí Krchovského žánrovému jazyku: smíchopláči. Sbírku v závěru hodnotí třemi 

hvězdami z pěti. 

  

                                                      
112 HORANSKÝ, Miloš, Plyš na křídlech smrtihlava, Lidové noviny, 31. 8. 2011, s. 8 
113 tamtéž 
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Závěr 
 

J. H. Krchovský je bezpochyby jednou z nejvýraznějších básnických osobností 

současnosti. Jeho tvorba nese některé znaky undergroundu, ze kterého vzešela a nepopiratelně 

se v ní objevují i některé rysy dekadence a symbolismu z přelomu 19. a 20. století. V dalším 

se ale Krchovský vymyká a je velmi obtížné ho v kontextu české poezie zařadit. V tom také 

tkví jeho jedinečnost, díky které bývá předmětem neutichajících diskusí a velkého zájmu 

čtenářů i kritiků.  

Již od mládí byl Jiří Hásek složitou osobností. Byl si blízký s tvůrci undergroundu 

včetně Egona Bondyho, jenž mu dopomohl k pseudonymu J. H. Krchovský. Za normalizace 

vydával své básně především v samizdatových periodikách a patřil k tzv. třetí vlně 

undergroundu. Po revoluci vydal svou první oficiální sbírku s názvem Noci, po nichž 

nepřichází ráno v nově vzniklém brněnském nakladatelství Host, v němž vydává své sbírky s 

pár výjimkami dodnes. Do dnešního dne oficiálně vydal již dvanáct sbírek a výborů, všechny 

s velkým čtenářským úspěchem. Pro jeho tvorbu je typická monotematičnost, existenciální 

úzkost, temno. Od ostatních básníků se odlišuje především schopností sebe výsměchu, 

tragikomedie až grotesky a překvapivé pointy. Nejčastěji si vystačí s čtyřverším, jeho verše 

mají pevnou rýmovou a rytmickou formu. 

Na začátku devadesátých let dvacátého století  začala vznikat nebo obnovovat činnost 

různá literárně-kritická periodika jako například Tvar, Host nebo Literární noviny. Své místo 

měla literární kritika i ve velkých denících, třeba v Právu nebo Lidových novinách. Kritici si 

již od počátku všímali výjimečného zjevení, kterým J. H. Krchovský byl. Analýze a kritice 

jeho tvorby proto věnovali dostatečný prostor.  

Obecně můžeme sledovat jisté podobné rysy v těchto hodnoceních. Většina kritiků již 

od první sbírky Noci, po nichž nepřichází ráno na Krchovského poezii oceňuje neobvyklou 

stylizaci. Zmiňuje hudebnost a ambivalentnost veršů a přirovnává ho k básníkům přelomu 19. 

a 20. století Františku Gellnerovi a Jiřímu Karáskovi ze Lvovic. Od vydání druhé sbírky Leda 

s labutí se mezi kritiky často opakuje myšlenka, že se Krchovský při své monotematičnosti již 

vyčerpal a opakuje se, nepřináší až tak nový zážitek. Obávají se také možná přílišné 

autostylizace až karikaturnosti sama sebe. Velké pozitivum spatřují kritici v tom, jak 

Krchovský ovládá básnické řemeslo, jak jsou jeho verše formálně precizní, až dokonalé, což 

tvoří kontrast s obsahem těchto básní. Třetí sbírce Dodatky nebylo mezi kritiky věnováno 
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příliš pozornosti. Výbor Básně, který vyšel v roce 1998, sloužil kritikům k určitému 

bilancování nad dosavadní tvorbou J. H. Krchovského. Jiří Peňás z Respektu napsal rozsáhlý 

analytický text o básníkově tvorbě. Jaromír Slomek v nedlouhém článku Krchovského tvorbu 

hodnotí kriticky.  

Krchovský přišel po dlouhé sedmileté odmlce se sbírkou Poslední list, na kterou kritici 

okamžitě zareagovali. Některým (Radim Kopáč) se zdá, že básník nenapsal nic nového, 

opakuje se, druhým (Oskar Mainx) zase, že s novou sbírkou přišlo nové období Krchovského 

– ztichlé, niterní, vážnější. Ubývá slov, což přidává naléhavosti sdělení. Mezi všemi sbírkami 

dle kritiků vyniká Nad jedním světem, která je výrazně milostná a v níž se básníkova 

osobnost proměňuje. Ubývá humoru a nadsázky, přibývá niterných a tragických výpovědí a 

proměňuje se především básníkovo pojetí lásky. Podle Karla Koláříka se Krchovský navrací k 

výrazné autostylizaci, která nyní působí nuceně. Pozitivum vidí v deníkovém konceptu. 

Sbírka Mladost-radost… vybočuje z linie Krchovského pozdějších sbírek, obsahuje totiž jeho 

nejstarší básně z let 1978-1981 a sám autor upozorňuje, že si nečiní ambice zařadit se vedle 

řadové sbírky. Kritici přesto oceňují, že rané verše dokreslují pohled na básníka a umožnují 

sledovat jeho umělecký vývoj, Karel Kolářík píše, že je nutné výbor číst jako dokument. 

Poslední sbírkou, která vyšla do roku 2011 je Dvojité dno. Dle některých kritiků se nová 

sbírka příliš neodlišuje od předchozích, je spíše nenápadná, ale technicky vyzrálá a může být 

vzorem mladým autorům (Simona Martínková-Racková, Marek Lollok). Miloš Horanský z 

Lidových novin vidí sbírku jako nejniternější ze všech. 

Někteří kritici se analýze Krchovského sbírek věnovali opakovaně a z jejich recenzí 

bylo patrné hlubší zaujetí jeho tvorbou. Takovými kritiky jsou Radim Kopáč, Oskar Mainx, 

Igor Fic nebo Miloš Horanský. Všichni jmenovaní se dlouhodobě věnují kritice a studiu 

autorů undergroundu, ze kterého vzešel i J. H. Krchovský. 
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Summary 

 

J. H. Krchovský is undoubtedly one of the most distinguished poets of today. His work 

carries some features of the underground, from which he emerged with many other authors, 

and some features of decadence and symbolism from the turn of the 19th and 20th century. In 

the next, Krchovský is out of the question and it is very difficult to include him in the context 

of Czech poetry. This is also his uniqueness, which is the subject of untiring discussions and a 

great deal of interest from readers and critics. 

Since his youth, Jiří Hásek has been a complex personality. He had a close relationship 

with the underground makers, including Egon Bondy, who helped him with the pseudonym J. 

H. Krchovský. During normalisation, he published his poems mainly in samizdat periodicals 

and belonged to the so-called third wave of underground. After the revolution, he released his 

first official collection, called Nights Not Followed by Day at the newly established 

publishing house Host, in which he publishes his collections with a few exceptions to this 

day. Until today he has published twelve collections, all with great readership success. 

Typical for his work is monothematic, existential anxiety, darkness. From other poets, he 

distinguishes himself above all by the ability of self-ridicule, tragicomedy to grotesque and 

surprising points.  Mostly he needs just a quadruple, his verses have a fixed rhyme and 

rhythm form. 

In the early nineties of the twentieth century literary criticism became a significant 

genre and various literary-critical periodicals began to develop or renew. Literary criticism 

has it´s place in big diaries as well. Critics have noticed from the outset the exceptional 

apparition that J. H. Krchovsky was. The analysis and criticism of his work therefore provided 

sufficient space. In general, we can observe some similar features in these evaluations.  

In general, we can see some similar features in these critical responses. Most critics 

have appreciated the originality in Krchovský´s poetry since publication of the first collection 

Nights Not Followed by Day, and notes unusual stylization. They mention the musicality and 

ambivalence of the verses and compare him to the poets of the turn of the 19th and 20th 

centuriy František Gellner and Jiří Karásek. Since the release of the second collection Leda 

and the Swan, the idea that Krchovsky has been exhausted and repeated in his monothematics 

is often repeated among critics, they say the verses do not bring a new experience. They also 

worry about too much autostylization and about cartooning himself. The critics see great 
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positivity in how Krchovský controls the poetic craft and how his verses are formally precise 

to perfect, which is a contrast to the content of these poems.  

The Third collection Addenda has not been paid much attention among critics. The 

summation of the previous titles called Poetry, which came out in 1998, served critics for a 

certain balance over the work of J. H. Krchovský. Jiří Peňás from Respekt wrote an extensive 

analytical text about the poet's work. Jaromír Slomek evaluates criticaly in the short article of 

Krchovský´s work.  

Krchovský came after a long seven-year pause with collection called The Last Leaf, to 

which the critics immediately reacted to. Some (Radim Kopáč) think he have not written 

something new and he is repeating himself, the others (Oskar Mainx) think he started a new 

period of his work - silent, inner, more serious. There are less words, which adds the urgency 

of the message. Among all collections excels, according to critics, Above One World that is 

highly loving and in which the poet's personality is transformed. There is less humor and 

exaggeration, growing inward and tragic utterances, and the poet's concept of love is 

transformed. According to Karel Kolářík, Krchovský returns to a distinctive self-stylization, 

which now looks forcibly. He thinks that a diary concept is a positive aspect of this collection. 

The collection Youth – Joy ... turns out from the line of Krchovský's later collections; 

it contains his oldest poems from 1978-1981 and the author himself points out that he does 

not make the ambition to include this collection next to the others. Critics still appreciate that 

the early verses illustrate the poet's view and allow them to follow his artistic development. 

The latest collection that came out until 2011 is Double Bottom. According to some critics, 

the new collection is not very different from the previous ones, it is rather inconspicuous but 

technically mature and can be a model for young authors (Simona Martínková-Racková, 

Marek Lollok). Miloš Horanský from Lidové noviny sees the collection as the most inward of 

all.  

Some critics have repeatedly analyzed Krchovský´s collections and their reviews have 

shown a deeper interest in his work. Such critics include Radim Kopáč, Oskar Mainx, Igor 

Fic, or Miloš Horanský. All of them have been interested in the criticism and study of 

underground authors, from which J. Krchovský also emerged for a long time. 
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