PaedDr. Ivo Harák, Ph.D., narozen 4. 11. 1964 v Brně. Vystudoval PdF MU v Brně (obor český jazyk,
občanská nauka), absolvoval doktorské studium na FF MU v Brně (katedra české literatury), které v r. 2002
uzavřel úspěšnou obhajobou práce Básník a jeho doba (Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla). V
současné době odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury PdF UJEP v Ústí nad Labem, kde
učí úvod do studia literární historie, literární kritiku a tvůrčí psaní. V rámci Centra křesťanské kultury se v
edici Elipsa podílí na vydávání knih začínajících autorů. Je členem redakční rady časopisu pro současnou
poezii Psí víno a teologické revue Salve. Pravidelně spolupracuje s SVK v Ústí nad Labem na pořádání
besed pro knihovnice Ústeckého kraje o místní kultuře a s oficiálním serverem Ministerstva kultury ČR
www.czlit.cz. Je autorem básnických sbírek Lednový motýl (Sursum, Tišnov 1992), Země Dým (Sursum,
Tišnov 1993, bibliofilie), Masna (Nomisterion, Děčín 2000), Requiem na varhany z lešenářských trubek
(TVAR 15/2002) a Měkké gumy (PROTIS, Praha 2006). Kniha literárněvědných studií Nepopulární literatura
vyšla v roce 1999 v CKK sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem.
• člen redakční rady teologické revue SALVE
• člen redakční rady časopisu pro současnou poezii Psí víno
• porotce literárních soutěží Literární Varnsdorf, Drápanda, Literární vysočina, Proseč Terezy
Novákové, Soutěž Františka Lazeckého
• spolupráce s oficiálním serverem Ministerstva kultury ČR www.czlit.cz
• lektor přednáškového cyklu o současné české literatuře pro Státní vědeckou knihovnu v Ústí nad
Labem
• vydavatel a lektor edice elipsa CKK sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem (1x Cena Jiřího Ortena, 3x Cena
rektora UJEP)
• člen Obce spisovatelů ČR

Knižní dílo
Básnické sbírky:
Lednový motýl, Sursum, Tišnov 1992
Země Dým, Sursum, Tišnov 1993
Masna, Městská knihovna, edice Nomisterion, Děčín 2000
Requiem na varhany z lešenářských trubek, Tvar, edice TVARy, Praha 2002
Měkké gumy, Protis, Praha 2006
Literárněvědná monografie:
Nepopulární literatura, CKK sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem 1999

Ukázka z tvorby – z chystané knihy krátkých próz Kropáčova Vrutice (která vyjde v nakl.
Psí víno)
Sedě doma u kafe, za oknem křišťál podzimu
Nepřehnal jsi to poněkud se svými hřbitovy a sebevrahy? Není tohle už móda, vyvolávání
ducha přelomu století, zdání hloubky tam, kde vytepáváš zdobné emblémy? Popel z kostí a
popel z papíru jsou k nerozeznání šedivými. A navíc – neklame-li mne paměť – chodíš přece
do kostela!?
Co na to říci? Možná cosi o kozlečí kůži natažené do dětského usínání nebo o prababiččině
krvi uvízlé z potřísněných schodů za vruby podrážek stejně dětských. Jenomže jde o svědectví
příliš soukromé, aby se nakonec nestávalo šifrou, amuletem. Kostel tedy. Hledám naději;
nicméně – a nevím, zdali ti to smím přiznat – občas mne cosi sevře tak, že musím přemýšlet
nad každým nadechnutím.

V liknavosti
Obraz, který uvízl mezi dvěma slepenými stránkami: to, co mělo být vysloveno, ale - Přitom
gesta dokonale umetla cestu. A stačilo málo, například: Jak krásně voníš chlórem, miláčku,
když jsi konečně vytřela!...

Hněvice (Z. Kožmínovi)
Rozevlátá rovina: kočka která líně přede: drápy z rozoraných bitevních polí. Odkud a kam
řeka, kterou není vidět; když plive puklé lodě a zralé utopence. Jenomže tentokrát to byl
jenom pahýl stromu, salis fragilis, takže báseň zůstane bez pointy. Obzor se však chvěje, před
skokem. Neslyšíš, jak tvé šedivějící ruce obrůstají zježenou srstí?

Poděbrady (aneb: Cestou vlakem)
Když zřízenec zpod tvého vagónu vyndával – drže ji něžně za kotník – nohu sebevraha, když
jsi nevěděl, zdali máš upozornit přítelkyni (a stát se na chvíli zajímavým) anebo zda máš
mlčet (a zdát se útlocitným), byla v té chvíli nicméně nejdůležitější tato otázka: Co ti vadí
více? – Zbytečně zmarněný život? Anebo to, že v Lysé nestihneš přípoj?

U svaté Máří (Hedvice)
K oltáři tedy raději zády? Obětovaná ňadra světice podobna barokním monstrancím. Terčíky
hostií při pozdvihování. Až do setkání s tebou a s ní: nevěda, jak dráždivě cudnou umí býti
nahota. Plochostropé jednolodí: panel nebe, které právě padá - - Navěky zavalen smlčeným
a mešními písněmi cikánů. Ite, missa est.

