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Na jarním autorském čtení 
v Národním domě v Třebí-
či bezesporu diváky zauja-
la studentka gymnázia Anna 
Polomská. Ta v září vydá-
vá vlastním nákladem svoji 
prvotinu. Původně měla vyjít 
v červnu, kdy také probíhal 
následující rozhovor.

 Antonín Zvěřina

Pamatujete si na své začátky?
Tak to bylo asi před třemi roky. 

S kamarádkou Ivetou  Žákovskou 
jsme si říkaly, že bychom mohli 
začít něco psát. Obě nás baví češti-
na a literatura, což jsme považovaly 
za základ. Nakonec jsme naše dílka 
ukázaly našemu učiteli Pavlu Jind-
rovi. Ten nás pochválil a řekl nám, 
že bychom určitě měly pokračovat. 

Čím jste začínaly?
Začínaly jsme pochopitelně poe-

zií. Právě jsme probíraly prokle-
té básníky, což nás inspirovalo 
k tvorbě ve volném verši. Iveta už 
se přiklonila k rýmování, já zatím 
ne. Nyní se ale začínám věnovat i 
k lyrizované próze. Tam není hlav-
ní děj, i když také, ale hlavně líčení 
pocitů. 

A na základní škole jste psaní 
nezkoušela?

Chodila jsem na Základní ško-
lu Bartuškova a vím, že jsem měla 
dobré slohy, ale nijak jsem se tomu 
nevěnovala. Dokonce jsem ani pří-
liš nečetla. Měla jsem doma dost 
práce a na četbu jsem neměla moc 
času. Ta mě vážně chytla až na gym-
náziu. Na tom má zásluhu i učitel 
Jindra, který nás do čtení nutil.  

A slohy vás na základní škole 
bavily?

Pokud jsem nemusela popiso-
vat nějaký druh práce tak ano. Na 
základní škole jsem se spíš věnovala 
výtvarné stránce. Vždyť i naše první 
sbírka s Ivetou byly napůl básně a 
napůl kresby. Každá jsme tam měly 
jedenáct básní a jedenáct obrázků. 
Někteří učitelé si mysleli, že básně 

OPŘÍT se na nádraží o zábradlí a do skicáků psát či malovat, to je častý pohled 
na mladou básnířku a malířku Annu Polomskou. Foto: Antonín Zvěřina

Nejraději tvořím na nádraží, 
říká mladá básnířka Anna Polomská 

jsou Ivety a moje ilustrace, ale není 
to pravda. 

Chystáte nyní nějakou samo-
statnou publikaci?

Ráda bych ji vydala letos. Tam 
bych chtěla mít také ilustrace, ale 
v menší míře. 

Maloval u vás někdo z rodiny?
Tatínek mě k tomu vedl od dět-

ství. Takže na základní škole jsem 
se opravdu víc věnovala malová-
ní, ale do žádných kroužků jsem 
se nehlásila, malovala jsem sama. 
Teď už se i malování snažím věno-
vat víc, před tím to byly jen kresby, 
teď už používám i štětec a barvy a 
zkouším i jiné techniky.

Takže tatínek byl malíř?
Maloval spíš pro kamarády, i 

doma nám pár jeho obrazů visí. 
Jestli měl nějakou výstavu nevím, 
pochází z Karviné a zda tam někdy 
vystavoval, opravdu nevím. 

Křest knihy Anny Polomské 
„... a bylo to krásně jiný“ 

se uskuteční 
v pondělí 8. září od 17 hodin 

v knihkupectví Trojan 
na Karlově náměstí v Třebíči. 

Součástí bude předčítání 
a hudební doprovod. Kniha 
obsahuje básně rozdělené 

do 10 oddílů a povídky, 
tři eseje a osm povídek.

Scházeli jste se třeba na gymná-
ziu ti, kteří se psaní věnovali?

Tak to nevím, spolupracuji hlav-
ně s Ivetou. Ale vím, že tam byl 
založený dramatický kroužek. My 
spíš spolupracujeme s učiteli češti-
ny. Absolvovala jsem nyní mediální 
seminář a učitelce Haně Laštůvko-
vé jsme svoje práce ukazovali. Ta 
nás pak vybrala na autorské čtení. 

Vy jste na tom autorském čtení 
měla velice hezký přednes. 

Když jsem byla malá, tak jsem 
dokonce chodila na logopedii. Měla 
jsem s řečí problémy. I to mož-
ná přispělo k tomu, že jsem četbu 
neměla ráda. Ale s příchodem na 
gymnázium se všechno změnilo.

Co nyní čtete nejraději? Z poe-
zie a z prózy?

Z poezie je mi nejbližší Charles 
Bukowski nebo prokletí básníci. 
Některé knihy jsem četla i vícekrát. 
A taky mám ráda beatníky. U těch 
mám ráda, že tam není děj, ale líče-
ní pocitů. Jednou bych tak chtěla 
psát, ale k tomu jsou potřeba život-
ní zkušenosti. A také bych ráda ces-
tovala a z těch cest právě psala svo-
je pocity. 

Co bude následovat po gymná-
ziu?

Podala jsem si přihlášku na soci-
ologii, protože mě zajímá společ-
nost. A když se ještě vrátím k těm 
básníkům, třeba se mi líbí Jiří Wol-
ker, což je vlastně sociální poezie. 
A nemám ráda realismus, takže 
Jirásek či Němcová ne. Učitelé sice 
říkají, že se mi to jednou líbit bude, 
ale moc tomu nevěřím. 

Takže budete studovat sociolo-
gii?

Můj hlavní cíl je studovat češtinu 
a literaturu nebo angličtinu a litera-
turu. 

Jaké plánujete budoucí povolá-
ní?

Chtěla bych být učitelem na střed-
ní škole. Ale určitě bych se nadále 
chtěla věnovat psaní. Myslím si, že 
se s učitelským povoláním dá snad-
no spojit. Znám učitele, kteří se 
neustále vzdělávají a nebo se věnují 
právě literární činnosti. 

Takže malířství jde stranou?
Rodiče měli strach, že bych 

v tomto oboru neměla uplatně-
ní. Ale chci se tomu dále amatér-
sky věnovat a třeba se zapsat i do 
nějakých kursů. Hlásím se na ško-
ly do Brna, takže tam. U výtvarna 
jsem samouk. 

Já se ještě vrátím k tomu proje-
vu.

Myslím si, že se na mě hodně 
podepsalo, že nás učitelé nutili 
mluvit a vyjadřovat. Pomáhá mi i 
četba a samozřejmě hovory s kama-
rády. A taky psaní, už jsem napsala 
asi 50 básní. Mám delší věci, které 
jsem psala několik nocí. 

Jak přichází inspirace?
Musím mít tu správnou náladu, 

bez toho to nejde. To ovšem nezna-
mená, že náladu dobrou. A já se z té 
špatné nálady vypíši. S Ivetou nás 
zaujaly osobní zpovědi, to máme 
společné a je to lék na ty nepříjem-
né chvíle. 

Co na vaši tvorbu říkají rodiče?
Těm se to moc nelíbí. Říkají, že 

tím, že se z toho vypíši, na mě není 
smutek či jiná nálada vidět.

Například napsat román?
Tak na to moc nejsem, to bych 

asi nezvládla. Spíš se přidržím 
těch lyrizovaných povídek. A chtě-
la bych se zaměřit i na rýmovanou 
poezii. A přiblížit se Nezvalovi. A 
tak k Saifertovi, toho mám moc 
ráda, zejména jeho tvorbu na kon-
ci života. A rozhodně mě neba-
ví básně, které popisují přírodu. A 
nemám ráda v básních politickou 
ideologii. 

Naznačila jste, že tvoříte často v 
noci?

To je pravda, dřív jsem psala 
až dvanáct hodin denně, nyní se 
to snažím značně omezit na pět 
hodin. A kde ráda maluji či píšu, 
tak to jsou nádraží. Třeba na boro-
vinském. Nádraží má nádhernou 
noční atmosféru.    -zt-


