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Draga Zlatníková nikoho nezazebe            
František Uher           

 
     Básničko, buď a křísni… Možná to je básnické krédo jičínské autorky Dragy Zlatníkové. Svou první sbírkou 
překročila literární práh jako perspektivní básnířka. Nepatří však k tvůrcům chrlícím verš za veršem, sbírku za 
sbírkou. Básník Jiří Žáček našel v úvodním slovu k její prozatím poslední sbírce každodenní zápas s 
nástrahami života. Možná to působí lehce omšele a nepříliš originálně, někdy však všechna vzletná vyjádření 
dosahují pouze krátkého jepičího života, popelavé pravdě není třeba třepotavých světel. Draga Zlatníková jako 
básnířka nerozhazuje plnými hrstmi nablýskané falešné perly, rozdává však pravé, poctivé, o to cennější. 
 
      Verši //básničko, buď a křísni// předchází jiný, krásně melodický, až to zní v uších: //Fantazie,//obrazy nové 
mi přisni//. A nové obrazy, to je náročné kutání v hluboké štole slov a básnických příměrů. Draga Zlatníková se 
s ním smiřuje, kutá svědomitě a pečlivě, snad by se dalo použít termínu bděle, v jejích verších nikde není 
slovo navíc, nikde nic nechybí. Jako kdyby se prostě jinak napsat nedaly, tvořily základní stavební kameny, 
schopné unést rozsáhlou klenbu. S meziobdobím v Okresním muzeu a galerii Jičín se autorka věnuje 
pedagogické činnosti a její specializace ji přivedla i k působení překladatelskému, mezi tvůrčími literárními 
umělci dnes poměrně vzácnému. Vedle překladů ze srbochorvatštiny a ruštiny se podepsala na 
pozoruhodných knihách Barbary Y. Flamandové Spřízněni ohněm (2004), Podíl stínu (2004) a Život ve 
všech podobách (2008). Nakladatelství Onyx a galerie Cesta ke světlu uspořádaly pod názvem Spřízněná 
slova večer poezie z díla současných básnířek - B.Y. Flamandové, A.E. Schmidtové a Dragy Zlatníkové. 
 
      Jako básnířka debutovala sbírkou Opožděná chůze k duze (kdo jiný než Kruh, 1991). Autorsky se 
podílela na literárním sborníku Východočeského střediska Obce spisovatelů Tady a teď (2003). Pro děti 
připravila verše k omalovánkám Všude kolem je krásně (2003). V roce 2006 dostali čtenáři do rukou její 
pozoruhodnou sbírku Nápovědy s ilustracemi akademického malíře Zdeňka Mlčocha. K této sbírce Jiří Žáček 
mj. napsal: " Ve svých básních nás zve do světa, kde tvořivým principem zůstává láska, kde radost, laskavost, 
empatie a smysl pro krásu nás obohacují mnohem víc než tučné konto v bance, kde smrt blízkého člověka v 
nás budí žal." 
 
      Poetika Dragy Zlatníkové překročila obzor běžné, dobře napsané, ale trochu všední, klopotné, uchvátané, 
jazykově nevybroušené a často málo originální současné poezie, která je vydávána za reprezentativní. 
Nesena adekvátní vlnou verše //nikdy nevykročíme zády od sebe// překonává nejeden šálivý splav, nejednu 
nástrahu kamenitého dna poezie. V básni Noc zaskočená ránem píše: //po kapsách mám otázky bez 
odpovědí//. Klade je sama sobě a sama si odpovídá. Někdy. Neboť jindy je výmluvnější mlčení. 
 
      Autorka je členkou literárního sdružení LiS při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Široké spektrum její 
veřejné kulturní a publikační činnosti přesahuje hranice regionu. Bez její přítomnosti si lze jen těžko představit 
Šrámkovu Sobotku či festival Jičín město pohádky. 
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