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BÁSNĚ
Jiří Gruša

Svazek představuje Jiřího Grušu jako česko-německého 
básníka. Prvně v úplnosti, v originálech, resp. i překladu 
zahrnuje jeho šest za života vydaných českojazyčných 
básnických knih (Torna, Světlá lhůta, Právo útrpné, Cvičení 
mučení, Modlitba k Janince, Grušas Wacht am Rhein) a dvě 
sbírky německojazyčné (Der Babylonwald, Wandersteine). 
Mimoto českým čtenářům zpřístupňuje básně rukopisné, 
časopisecké, do češtiny dosud nepřeložené a v dodatcích 
a komentáři osvětluje genezi a souvislosti tohoto Grušova 
rozsáhlého díla.

„Gruša vešel do Babylonu a musel do jiné řeči. Zaneslo ho to skoro přes kraj světa. Musel se znovu naro-
dit. Kreatury jak od Kafky, ale i čeští psi a kočky na jeho ulici.“ – Sarah Kirschová

JIŘÍ GRUŠA (1938–2011), prozaik, básník, esejista, diplomat, politik, filozof a historik, se narodil v Pardubicích, 
vystudoval filozofii a historii na Univerzitě Karlově. V 60. letech spoluzakladatel prvních důsledně nemarxisticky 
orientovaných literárních periodik Tvář a Sešity pro mladou literaturu, jeden z prvních signatářů Charty 77. Po 
opakovaných výsleších a zatčení za literární činnost se nelehce rozhodne přijmout stipendium v USA. Je mu 
odebráno občanství a tak znemožněn návrat, usazuje se v Německu nedaleko od bonnské ambasády ČSSR, 
před níž chodí spolu s dalšími pravidelně demonstrovat a kde posléze usedne jako náš první velvyslanec po 
listopadu 1989 k nelibosti mnohých doma, ale i levice v exilu. Velvyslancem v SRN do roku 1997, v témže 
roce ministrem školství v Klausově vládě, 1998–2004 velvyslancem v Rakousku, 2004–2009 prezidentem 
Mezinárodního PEN klubu, 2005–2009 ředitelem Diplomatické akademie ve Vídni (jako první cizinec v 250-leté 
historii této nejstarší diplomatické školy na světě). Literárně činný bez přerušení od 60. let, od 80. let píše česky 
i německy. Držitel mnoha literárních cen: Cena Jiřího Koláře (1976), Cena Egona Hostovského (1978), Cena 
Andrea Gryphia (1996) za německou poezii, Cena Jaroslava Seiferta (2002) za českou poezii a řada dalších.
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