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Jenny Blackhurst vyrostla ve
Shropshiru, kde také dodnes
žije s manželem a dětmi.
Během dětství a dospívání
strávila hodiny čtením kriminálních románů a nekonečnými diskuzemi nad nimi.
Snila o tom, že se stane spisovatelkou a bylo tedy jedině
přirozené, že jednou sama nějaký krimiromán také napíše.
Dodnes je vášnivou čtenářkou
a nejčastěji ji najdete právě
s hlavou zanořenou mezi
stránky.
Předtím, než se stala autorkou, studovala psychologii
a pracovala pro Hasičskou
a záchrannou službu ve
Shropshire jako správce systémů požární bezpečnosti.

Chtěla jsem psát o dobrém a zlém a o tom,
jak něčí názory může ovlivnit masová hysterie.

Jenny Blackhurst
PODIVNÁ HOLKA
Když dětská psycholožka Imogen Reidová převezme do
péče osiřelou Ellii Atkinsonovou, není ochotna naslouchat varováním, že na její nové pacientce je cosi
zvláštního. Že ta jedenáctiletá holka je podivná. Něčím
nebezpečná.
Ellie jako jediná přežila požár, při kterém uhořela celá
její rodina. Psycholožka se domnívá, že dívčino nevyzpytatelné chování je jen logickým důsledkem této
tragédie. Smutek a vztek jsou přece obvyklými způsoby,
jakými se člověk snaží vyrovnat s tak obrovskou ztrátou.
Jenomže Elliini náhradní rodiče a učitelé se už začínají
bát. Když se dívka rozčílí, dějí se zlé věci. A postupně
také Imogen začíná zjišťovat, že čím hlouběji proniká do
dívčiny duše, tím ohroženěji se sama cítí...
Překlad: Petra Krámková
Vázaná, 408 stran, 369 Kč, ISBN: 978-80-7498-330-6
Zakoupit můžete zde

https://www.dominoknihy.cz/autori/jenny-blackhurst

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

www.dominoknihy.cz

Ellie
Ellie leží na posteli, která není její, v pokoji, který nikomu nepatří,
a poslouchá, jak o patro níž cizí rodina sleduje televizi. Palcem si
pohrává se škrtátkem zapalovače. Oranžový plamínek se objevuje a zase mizí, jakmile povolí stisk. Škrt, blik. Škrt, blik. Škrt, blik.
Bříšky prstů přejíždí skrz špičku plamínku sem a tam, překvapená, že to nebolí. Zkusí to znovu, ale tentokrát nechá prsty
nad plamenem o malinko déle. Tohle sice pálí, ale pořád nebolí.
Strčí prst přímo do modré části plamene a drží ho tam tak dlouho,
dokud jím neprojede vlna palčivé bolesti. Přesto se to nezdá být
špatný pocit. Je úžasný. Zažila její rodina právě tohle? Stejnou
bolest, stejné uvolnění? Zkusí to znovu, tentokrát plamen podrží
pod dlaní a bez hnutí čeká na příchod bolesti. Když ji ucítí, je
daleko silnější, v šoku povolí stisk škrtátka zapalovače. Srdce jí
buší jako zběsilé, ale přesto to zopakuje ještě jednou... škrt, blik.
Právě ve chvíli, kdy v nose ucítí zápach škvařícího se masa, se
otevřou dveře pokoje. Na prahu stojí její nevlastní sestra Mary.
Vyvalí oči a brada jí spadne jako nějaké legrační kreslené postavičce, když si uvědomí, co Ellie dělá. „Ellie! Na co si to tady
sakra hraješ?“ Mary jí prudce zatáhne za ruku, aby ji osvobodila
z plamene. „Zbláznila ses? Vždyť se popálíš!“ Zničehonic její ruku
zachvátí intenzivní palčivá bolest, a když sklopí zrak, vidí, jak jí
na kůži vyskakují nalité puchýře. „Já... já vůbec nevím, co jsem
dělala. Jen jsem si tak hrála. Ani to nebolelo.“ Zadívá se na svou
dlaň se zájmem. „Teď už to bolí.“ Mary jemně položí svou ruku
na Elliinu paži. „Pojď, něco s tím uděláme. Namažu to mastičkou,
ovážu a mámě řekneme, že ses řízla, když jsi mi pomáhala
s vařením.“ Ellie zírá na kůži plnou puchýřů a představuje si, jak
se jí šíří dál po celé ruce až na ramena a krk. Mary zavrtí hlavou,
jako kdyby ani nemohla uvěřit vlastním očím. „Budeme to muset
kontrolovat, každý den ti vyměním obvaz, a kdyby se to zhoršovalo, nezbude nám než vymyslet nějakou jinou historku.“ Věnuje
Ellie laskavý pohled. „Proč tohle vůbec děláš, Ellie? Myslíš si, že
by máma byla ráda, kdyby viděla, že si takhle ubližuješ?“ „Ale
moje máma už nic nevidí, ne? Moje máma je mrtvá.“ Ellie má
pocit, že její břicho je plné třesoucího se zeleného slizu, skoro
jako pomeranč, který hnije zevnitř, navenek sice normální, ale pod
slupkou jedovatý. Není jako Mary, není jako nikdo tady kolem.

Někteří z nich to tuší – čte to v jejich pohledech, jakmile ji zahlédnou venku na ulici. Přejdou na druhou stranu, nebo chytnou své
děti za ruku o trochu pevněji, aniž by doopravdy věděli proč. Ellie
to ale ví. Ví, co vidí v jejím nitru. „Stejně tě ale sleduje, to přece
víš?“ naléhá Mary. „Tvoje máma z nebe vidí všechno, co děláš.
A chce, abys byla šťastná a dávala na sebe pozor, abys vyrostla
a měla svoji vlastní rodinu. To by chtěla, kdyby tady byla, a přesně
to chce, i když je pryč. Musíš se snažit trochu zapadnout, Ellie.
Vím, že je to těžké, vím, že nejsme tvoje pravá rodina. Ale opravdu to musíš alespoň zkusit.“ „A co když to nechci zkusit? Co když
nechci být součástí vaší rodiny?“ „Chápu, jak to pro tebe musí být
těžké. Tímhle domem už jsem viděla projít plno dětí, naštvaných
dětí, které nikdy nepoznaly, jaké to je, když je má někdo rád. Ale
ty jsi jiná než ony. Ty jsi vyrůstala v rodině, kde tě rádi měli, víš,
jaké to je žít v domě plném lásky a porozumění. Možná, že teď ti
to připadá nemožné, ale jednoho dne to zase budeš mít. Hlavně
si musíš pamatovat, že nic z toho, co se stalo, není tvoje chyba.
Nesmíš se obviňovat, Ellie, ať už ti ostatní říkají cokoliv.“ Ellie
přikývne, i když v hloubi duše ví, že se Mary plete. Možná, že je
starší, možná si myslí, že ví všechno, ale neví. A o Ellie neví vůbec nic. Nikdo neví.
Silnice do městečka Gaunt je ukrytá pod příkrovem hustých větví
a jen místy se na asfaltu objeví skvrny slunečního světla tam, kde
ho propustí clona listů. Přecházejí z toho oči. Mám pocit, že
projíždíme překrásným tunelem stromů na to poslední místo, kam
se kdy dostaneme. Do konečné stanice. Spisovatel Thomas Wolfe
prohlásil, že domů se znovu vrátit nemůžete, a to jsem si možná
měla uvědomit dřív, než jsem odeslala svůj životopis a spustila tím
řetěz událostí, které mě teď, po patnácti letech, přivádějí zpátky
do mého rodného městečka. Nejspíš mi to mělo být předem jasné.
Gaunt, který se před námi rozkládá, je přesně tak bezútěšný
a ponurý, jak napovídá jeho název. Připomíná sál plný pokřivených a zdeformovaných zrcadel: bez ohledu na to, z jakého
úhlu se díváte, na obrazu se stále zdá být něco špatně. Zašedlé
domy tu opuštěně chátrají. Populace klesá. Pro někoho zvenčí
Gaunt kdysi mohl vypadat jako opravdu skvělé místo. Zvláštní
lesk dříve vznešených domů nebo nepřehlédnutelná socha
naznačují, že bývaly doby, kdy zřejmě s tímhle podivným městem
někdo mohl mít velkolepé plány – plány, které však byly dávno
zapomenuty. Už jako dítě jsem si svým rodným městem připadala
stejnou měrou fascinovaná i znechucená. I já jsem cítila onu téměř magnetickou přitažlivost, která sem nalákala tolik stavebníků
a developerů, ale zároveň tíživý, nevysvětlitelný pocit strachu
a zlé tušení, kvůli nimž se všichni nakonec k městu otočili zády
s výmluvami na nevhodnou půdu a nesplnitelná pravidla pro
výstavbu... protože kdo by otevřeně přiznal, že zahodil stavební
investici jen kvůli špatnému tušení, přičemž prodělal celé jmění?
Na ten pocit jsem už málem zapomněla. Strávila jsem tak dlouhou
dobu v bezpečné bublině velkého města a tak ráda vytěsnila
z mysli vzpomínky na svůj dřívější život tady, až mi připadá málem
nemožné vybavit si cokoliv ze své dřívější existence, dokonce
i když pevně zavřu oči a ze samého úsilí mě rozbolí hlava.
Přestože slunce jasně svítí, ve vzduchu se vznáší nevlídný chlad.
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vede své boje a má vlastní důvody chovat se tak, jak
se chová. O systému sociální péče jako o celku to
vypovídá mnohem méně, než o našich malých rozhodnutích a o tom, jak tím ovlivňujeme ostatní.
Proč jste se rozhodla napsat o dítěti v pěstounské
péči?
Myslím, že problémy Ellie s nástupem do nového města umocnila rodinná tragédie, kterou prožila. Trpí pocitem, že je úplně sama, takže pěstounská péče je pro
příběh životně důležitá.
Máte nějaké zkušenosti se systémem péče o opuštěné děti?
Já osobně ne. Ale mám blízké lidi, kteří takovou zkušenost mají.
Sirotci, ti v pěstounské péči nebo v dětských domovech, často trpí přílišným stereotypem, nedostatkem emocí… Uvědomovala jste si existenci
takových pocitů a jak jste se s tím vyrovnala při
vytváření románových postav?
Ellie je jen jedenáct let žije v pěstounské péči poté, co ztratila
celou rodinu při požáru jejich domu. Ellie si prožívá kruté
období. Její vrstevníci ji šikanují a chování dospělých je také
občas hrozné. Vaše kniha Podivná holka představuje až
neuvěřitelný pohled na lidskou psychiku. Jak vznikla myšlenka na knihu?
Chtěla jsem psát o dobrém a zlém a o tom, jak něčí názory může
ovlivnit masová hysterie. Chtěla jsem prozkoumat, jak rozumní
lidé mohou uvěřit nepřiměřenému obviňování. Došla jsem k závěru, že mnozí lidé, kterým je vsugerovávána vina za to, že
způsobili traumatické události, jsou tlačeni k tomu, aby uvěřili ve
svou vinu, i když třeba nic nespáchali.

Nejvíc jsem si to uvědomovala, když jsem přemýšlela
o charakteru Imogen, která je odhodlána Ellie pomoci takové
stereotypy překonat. Imogen není profesionál, ale všechno, co
dělá (alespoň na začátku knihy), je proto, že vnímá nedostatky
systému, který nemusí být vždy pro každé dítě ideální. Čtenáři mi
často říkají, že by chtěli Ellie obejmout, takže si myslím, že se mi
podařilo dát jí sympatický charakter.
Komu byste knihu doporučila?

Především poradcům, terapeutům, učitelům, sociálním pracovníkům. V podstatě všem, kteří profesionálně pracují s dětmi
a mladými lidmi. Obsah a témata knihy inspirují k úvahám a diskusi, „co bych měl v této situaci udělat?“ Podivná holka je jak
čtením pro volný čas, tak i užitečná pro zamyšlení se nad tím, co
Jaké je vaše vzdělání?
všechno dětem dlužíme. Kniha ovšem vyznívá jako thriller a určitě
Vystudovala jsem psychologii a získala titul bakalářky. Později není čtením před spaním.
jsem se zaměřila na psychologii práce a odtud to byl už jen
Změnila byste něco na knize?
krůček z mému hlavnímu zájmu, což je psychologie chování.
Pokud bych mohla udělat jednu změnu, nazvala bych ji „Školní
poradce“ „Dítě psycholog“, Od počátku by se tak zaměřovala
Ačkoli se kniha nazývá The Foster Child (česky Podivná holka), je spíše na dospělého v příběhu, než na dítě v pěstounské péči.
popis života Ellie v pěstounské péči jen malou částí příběhu.
Hlavně se snažím zdůrazňovat pocity ztráty. Kniha je tak místy až Pokud byste mohla čtenářům doporučit jednu knihu, která by
to byla?
zlověstná.
Jak vznikl název knihy?

Kde se vzal onen zlověstný úhel? Myslíte si, že současný Marnie Riches je autorkou nádherné série kriminálních románů
Born Bad a The Cover Up, které se dočkaly mimořádného přijetí
systém péče o děti je pro ně škodlivý?
u čtenářů i kritiků. Tak tedy některou z jejích knih. Ale všechny jsou
Zlověstný úhel příběhu rostl organicky. Vždy šlo o temnou stránku vynikající.
lidské přirozenosti, ale doufám, že to bude mít opačný účinek, než
ten, který popisuji. Každý, kdo si zasloužil pěstounskou péči, jak
ji popisuji v této knize, nebyl ve skutečnosti darebák. Každá osoba
(Ze zahraničních pramenů)
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Žádejte u svého knihkupce, nebo se slevou na www.alpress.cz
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Slawomir Koper

Tři královny

TAJEMSTVÍ
ANTICKÉHO SVĚTA

Přestože Markétu Tudorovnu,
její sestru Marii a Kateřinu
Aragonskou pojí příbuzenské
pouto, nepřestávají se celý život žárlivě poměřovat. Příběh tří
královen rozplétá složité vztahy
a úkladné zrady ve stínu vášně,
závisti a nebezpečí. Osud je však
nevyzpytatelný, a proto se žádná z královen nemůže radovat
ze svého momentálního vítězství dlouho.
Vyšlo 14. ledna, rozsah 448 stran, cena 369 Kč

Díky fascinujícímu vyprávění získávají slavné postavy starověku
lidskou podobu. Kniha líčí, jak
trpěli, bojovali a milovali, představí nám jejich všední zvyky
i pikantní aféry. Autor vykresluje
obraz velkých mužů i žen ze starého Egypta, Persie, starověkého Řecka a Říma i počátků křesťanství, který je často vzdálený tomu, co známe z učebnic
dějepisu.
Vyšlo 21. ledna, rozsah 312 stran, cena 349 Kč

M. H. Clark

Elizabeth Haran

Přede mnou
se neschováš

ÚDOLÍ NADĚJE

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po párty je v bazénu
nalezeno mrtvé tělo osmnáctileté
Kerry. Za čin okamžitě zatknou
jejího přítele, který se brání, že
je nevinný. To by znamenalo, že
vrah stále zůstává na svobodě.
Kerryina sestra Aline touží znát pravdu, ta pro ni ovšem může být smrtelná.

Matyldiny sny o rodinném štěstí
vezmou za své, když na zásnubní
hostině ztropí její opilý otec nečekaný skandál. Dosud vážená
rodina je najednou přetřásána na
veřejnosti a zostuzená dívka prchne z města do tichého vnitrozemí.
V zapadlé vesnici nepotká nikoho,
komu by se mohla vyplakat na rameni, proto svou bolest
svěří papíru. Vůbec netuší, do jaké pasti se dostane, když se
z knihy stane bestseller.

Vyšlo 28. ledna, rozsah 280 stran, cena 319 Kč

Vyšlo 4. února, rozsah 336 stran, cena 319 Kč

Javier Martínez-Pinna

Veronika Moreira

NEJVĚTŠÍ
POKLADY SVĚTA

MÁ PANÍ

Vydejte se s námi objevit hroby
Alexandra Velikého, Attily nebo
Čingischána. Podlehněte honbě za zlatem uloupeným piráty.
Pokuste se rozluštit indicie k pokladu v Rennes-le-Château, které zanechal opat Saunière. Kniha
španělského historika živě líčí příběhy nejhledanějších pokladů od předkolumbovského El Dorada, národu Inků, bohatství templářů až k utajeným skvostům třetí říše.

Jindřich a Anna tvořili dokonalý
pár. On, nejmocnější muž Anglie,
výbušný, ale i okouzlující. Ona,
urozená dívka, bystrá a ctižádostivá. Vstoupili do dějin vášní, která
rozvrátila zavedené pořádky. Síla
jejich lásky překonala výsměch
monarchů, výhrůžky papeže a pohrdání prostého lidu. Jako by žili
jen jeden pro druhého. Že šokovali svým vztahem? Ale co to
bylo proti ohromení, když tato bouřlivá romance dospěla ke
krvavému konci, kterému se i po staletích zdráháme uvěřit.

Vyšlo 11. února, rozsah 240 stran, cena 299 Kč

Vychází 18. února, rozsah 160 stran, cena 239 Kč
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Kevin Dutton
MOUDROST PSYCHOPATŮ
Na své strhující cestě do života psychopatů a jejich
vychytralého chování známý oxfordský psycholog
Kevin Dutton odhaluje existenci stupnice „šílenství“,
na níž má své místo každý z nás. S pomocí nejnovějších metod zobrazování mozku a rozvíjejících
se neurověd ukazuje, že brilantní neurochirurg, postrádající empatii, má se sériovým vrahem, jenž
zabíjí pro potěchu, společného víc, než bychom si
chtěli připustit, a že lupič na spoře osvětleném parkovišti může být stejně ledově klidný jako ten nejúspěšnější podnikatel.
Když autor rozvíjí svou teorii, že psychopatické sklony má v určité míře každý, dochází k názoru, že
společnost jako celek je dnes psychopatičtější než
kdy předtím. Koneckonců, psychopati bývají nebojácní, sebevědomí, okouzlující, bezohlední a soustředění na cíl – což jsou vlastnosti jak šité na míru úspěchu v 21. století. Moudrost psychopatů, provokativní
po všech stránkách, je vzrušující dobrodružství, jež
odkrývá, že právě naše zavrhované temné stránky často ukrývají trumfy úspěšnosti.
Prof. Kevin Dutton je výzkumný psycholog v Calleva Research Centre for Evolution and
Human Sciences na Magdalen College při Oxfordské univerzitě. Je členem Královské
lékařské společnosti a Společnosti pro vědecké studium psychopatie. Česky vyšla též jeho
kniha Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu.
Přeložila: Renata Červenková
Brožovaná, 320 stran, 425 Kč, ISBN: 978-80-262-1462-5, EAN: 978-80-262-1462-5
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Můj táta byl psychopat. Zdá se trochu zvláštní říkat to až teď, při
pohledu zpátky. Ale byl. Bez debaty. Byl okouzlující, nebojácný,
bezohledný (ale nikdy násilnický). A pro svědomí si chodíval do
krámu asi stejně tak často jako sériový vrah. Nikoho sice nezabil,
párkrát se ale zaručeně trefil. Je dobře, že geny nejsou všechno.
Otec měl taky prazvláštní schopnost dosáhnout toho, co chtěl.
Často jakoby mimochodem, bez velkého úsilí.
Někdy pomocí jediného výmluvného gesta. Nejenže se choval
stejně jako Del Boy2 (i on byl obchodník), ale lidé dokonce říkávali,
že vypadá jako Del Boy. Byla to pravda. Only Fools and Horses byl
něco jako videozáznam ze života naší rodiny. Vzpomínám si, jak
jsem tatínkovi jednou pomáhal prodat hromadu kalendářů na trhu
v Petticoat Lane v londýnském East Endu. Bylo mi deset a byl všední den. Ty kalendáře byly nepochybně sběratelská záležitost: Měly
totiž jedenáct měsíců. „Přece je nemůžeš prodat,“ protestoval jsem,
„chybí tam leden!“ „Jasně,“ prohlásil, „vždyť proto jsem zapomněl na
tvoje narozeniny.“
„Jedinečná příležitost sáhnout si na jedenáctiměsíční kalendář, vážení… Podepište smlouvu na speciální nabídku dva kusy za cenu
jednoho a příští rok dostanete tenhle měsíc zadarmo…“ Prodali
jsme jich tehdy opravdu hodně.
Vždycky jsem tvrdil, že tatínek oplýval osobností, jež byla pro
moderní život ideální. Nikdy jsem ho neviděl panikařit. Nikdy jsem
ho neviděl ztratit hlavu. Nikdy jsem ho neviděl se kvůli něčemu orosit
potem. A věřte mi, příležitostí, kdy by k tomu měl důvod, bylo dost.
„Lidé prý vyvinuli strach jako mechanismus k přežití, aby se ochránili
před predátory,“ řekl mi jednou. „Zas tak moc tygrů s tesáky jak
šavle, co by se plížili po centrálním Londýně, ale nevidíš, co,
chlapče?!“
Měl pravdu. Žádné jsem neviděl. Bylo tam leda pár hadů. Každý ale
věděl, co jsou zač. Celý ten dlouhý čas dospívání jsem tatínkovy
bonmoty považoval jen za další z jeho obchodnických hlášek. Dnes
tyhle, zítra nějaké jiné. Něco jako spousta těch podivných hovadin,
které používal při prodávání. Až teď, po mnoha letech, si uvědomuji,
že v tom, co ten prohnaný starý šmejd hlásal, bylo hodně hluboké
biologické pravdy. Předběhl totiž postoj, který později zaujali
moderní evoluční psychologové. Zdá se, že my, lidé, jsme opravdu
vyvinuli reakci strachu jako mechanismus chránící nás před predátory a umožňující nám přežít. Například opice s lézemi na amygdale,
mozkové třídírně emocí, dělají velké hlouposti. Třeba se pokoušejí
ulovit kobru. Ovšem po milionech let, ve světě, kde divoká zvířata
nečíhají za každým rohem, je už tento systém zbytečně příliš citlivý
– něco jako nervózní řidič, jenž má věčně nohu na brzdovém

pedálu. Reaguje na nebezpečí, které ve skutečnosti neexistuje,
a nutí nás tedy k nelogickým, iracionálním rozhodnutím. „V pleistocénu nic takového jako burza neexistovalo,“ upozorňuje George
Loewenstein, profesor ekonomie a psychologie na Carnegie Mellon
University. „Lidé však mají až patologickou averzi k riziku. Mnoho
mechanismů řídících naše emoce se na moderní život zase až tak
dobře neadaptovalo.“ Já dávám přednost tatínkově verzi. Zjištění,
že současní lidé mají vůči riskování patologický odpor, ještě neznamená, že tomu tak bylo odjakživa. Lze totiž namítnout, že u těch
z nás, kteří mají vůči riziku averzi – například u lidí trpících chronickou úzkostí –, jednoduše platí, že všeho moc škodí. Evoluční biologové však předpokládají, že v dobách našich předků mohla být existence jednotlivců, kteří byli extrémně ostražití, rozhodujícím
faktorem v boji proti predátorům. Z tohoto pohledu tedy úzkost
nepochybně sloužila jako výrazná výhoda.
Čím jste byli na zašustění v podrostu citlivější, tím pravděpodobněji
jste udrželi sebe, svou rodinu a ostatní členy své tlupy naživu.
Dokonce i dnes registrují úzkostní jedinci výskyt nebezpečí lépe než
my ostatní: Zařaďte mezi šťastné či neutrální obličeje zobrazené na
monitoru počítače jeden naštvaný – a úzkostní lidé ho rozpoznají
rychleji než neúzkostní. To vůbec není marná schopnost v případě,
že se uprostřed noci ocitnete sami v neznámé čtvrti. Úzkostnost
bývá prostě někdy i užitečná. Názor, že duševní porucha, podobně
jako přílišný stres, se občas hodí, neboť lidem, kteří jimi trpí, poskytuje zvláštní výhody, není samozřejmě nový. Jak zjistil už filozof
Aristoteles před více než 2 400 lety, „žádný génius se neobejde bez
stopy šílenství“. Spojnice mezi „géniem“ a „šílenstvím“ se v myšlení
většiny lidí ustavila díky kasovnímu úspěchu filmů Rain Man a Čistá
duše, pojednávajících o autismu a schizofrenii. Neurolog a psychiatr
Oliver Sacks popisuje v knize Muž, který si pletl manželku s kloboukem své proslulé setkání s „dvojčaty“. John a Michael, tehdy
šestadvacetiletí, žili kvůli hlubokému autismu v ústavu. Když se
jednou na podlahu vysypala krabička sirek, oba současně vykřikli:
„Sto jedenáct!“
Sacks je sbíral a počítal…
Opodstatnění nepostrádá ani zažitý stereotyp skvělého, leč „trpícího
umělce“. Malíř Vincent van Gogh, tanečník Václav Nižinský a otec
teorie her John Nash (o něm více později) také patřili k psychotikům.
Náhoda? Podle Szabolcse Kériho, vědce ze Semmelweisovy univerzity v Budapešti, jenž zřejmě odhalil genetický polymorfismus
spojený se schizofrenií a tvořivostí, nikoli. Kéri zjistil, že lidé se
dvěma kopiemi specifické jednopísmenné varianty DNA pro gen
zvaný neuregulin 1 – varianty, která se dříve připisovala jedincům
trpícím psychózou, špatnou pamětí a přecitlivělostí ke kritice – jsou
výrazně kreativnější než ti, kdo mají jen jednu kopii nebo žádnou.
A ti s jednou kopií jsou zase kreativnější než lidé, kteří ji postrádají
zcela.
Dokonce i deprese má své klady. Současný výzkum naznačuje, že
sklíčenost nám pomáhá lépe myslet – přispívá ke zvýšené pozornosti a posiluje schopnost řešit problém. Při důmyslném pokusu
umístil Joe Forgas, profesor psychologie na University of New South
Wales, poblíž pokladny malého papírnictví v Sydney spoustu tretek,
třeba vojáčky na hraní, plastová zvířátka a miniautíčka. Poté, co
zákazníci vyšli ven, testoval jejich paměť tak, že je požádal, aby
vyjmenovali co nejvíc z těchto věcí. Byl v tom však háček. Pokud
bylo venku zrovna deštivo, Forgas si uvnitř pohvizdoval Verdiho
Rekviem. Jindy když bylo slunečno, byli nakupující častováni
operním ječením od Gilberta a Sullivana.

Výsledky nemohly být průkaznější. Když byli zákazníci „mizerně
naladěni“, pamatovali si téměř čtyřikrát tolik věcí. Déšť je
rozesmutňoval a jejich smutek je přiměl dávat si lepší pozor.
Poučení z téhle historky? Je-li pěkné počasí, hlídejte si víc
peněženku. Pokud byste se vydali na cestu po poruchách a hodlali
uvést jejich výhody – ono zlé, co je pro něco dobré, a psychologické
ceny útěchy –, je těžké si představit situaci, kdy by se vám některá z nich tak či onak nevyplatila.
Obsedantně–kompulzivní porucha? Nikdy nenecháte puštěný
plyn. Paranoidní? Nedostanete se
do potíží kvůli drobně vytištěné
poznámce na smlouvě. Strach
a smutek – úzkost a deprese –
představují dvě z pěti základních
emocí, které se vyvinuly univerzálně ve všech kulturách a které
v určitém bodě svého života prožije každý. I toto pravidlo má však výjimku: Tvoří ji skupina lidí, kteří
je nezažijí dokonce ani za nej-těžších a nejkrušnějších okolností.
Psychopati. Psychopat si totiž nedělá vrásky ani tehdy, když nechá
puštěný plyn. Je na tom snad něco dobrého? Položte tuto otázku
psychopatovi – a spíš vždycky než nikdy se na vás podívá
způsobem, jako byste blázen byli vy. Psychopat totiž na ničem
nevidí nic špatného. Pro něj existují pouze dobré věci. Mohli byste
si myslet, že ona čertovská poznámka, že rok se skládá z dvanácti,
ne z jedenácti měsíců, nejspíš zabrání prodeji kalendářů. Ne ale
mému otci, to tedy ne. Právě naopak. On v tom viděl prodejní šanci.
Určitě není sám. A není ani tak moc mimo, jak mnozí soudí. Při
svých výzkumech jsem potkal spoustu nejrůznějších psychopatů,
a nejen ve své rodině. Jistě, za zavřenými dveřmi jsem narazil i na
svou porci Hannibalů Lecterů a Tedů Bundyů – nelítostných,
bezohledných lidí figurujících na seznamu hollywoodských es, kteří
by mohli povečeřet u jakéhokoli psychopatického stolu, který si
vymyslíte, aniž by předtím museli zvednout telefon – prostě by se
tam objevili. Potkal jsem však také psychopaty, kteří svým ledovým
klidem a rozhodováním tvrdým jako křemen společnost nerozežírají,
ale naopak chrání a obohacují: chirurgy, vojáky, špiony, podnikatele,
ba i právníky. „Bez ohledu na to, jak jsi dobrý, se moc nenafoukni
a snaž se být neviditelný,“ radí Al Pacino coby advokát špičkové
právní kanceláře ve filmu Ďáblův advokát. „V tom je ten trik, příteli –
dělej se menší. Buď za balíka. Kripla. Magora. Podivína. Podívej se
na mě – mě podceňovali od prvního dne.“ Al Pacino hrál Ďábla.
A, asi nikoli překvapivě, uhodil hřebíček na hlavičku. Jestliže existuje nějaká věc, která je psychopatům společná, pak je to mistrovská
schopnost vydávat se za normálního, běžného člověka, zatímco
pod fasádou – nelidským, brilantním převlekem – bije ledové srdce
bezohledného dravce. Jak mi řekl jeden velmi úspěšný mladý
advokát na balkoně svého půdního apartmá s výhledem na Temži:
„Někde hluboko ve mně číhá sériový vrah. Chlácholím ho ale kokainem, Formulí 1, eskortním sexem a strhujícími křížovými výslechy.“ To jsem se ale vzdálil od podstaty. Setkání s mladým advokátem (později mě svým rychlým motorovým člunem hodil do hotelu
dole u řeky) ilustruje mou teorii o psychopatech. Jedním
z důvodů, proč nás tolik fascinují, je, že nás obecně fascinují iluze,
věci, které se na povrchu zdají normální, ale po bližším ohledání se
ukážou jako vše jiné než to. Amyciaea lineatipes je pavoukovec

fyzicky napodobující vzhled mravenců, které loví. Své oběti nakonec
pokaždé vyvede z omylu, že jsou dobrými znalci charakteru. To už
je pro ně ale příliš pozdě. Mnozí z těch, s nimiž jsem hovořil, vědí
naprosto přesně, jaké to je. A to jsou, věřte, ti, kdo měli štěstí.
Podívejte se na snímek. Kolik fotbalových míčů vidíte?
Šest? Zkuste se podívat ještě jednou. Pořád šest? A stejné je to
i s psychopaty. Navenek sympatičtí, ovšem jejich šarm, charisma
a dokonalá psychologická kamufláž nás odvádějí od jejich skutečných „barev“: skrytá anomálie
přímo před našima očima. Jejich
nakažlivá hypnotizující přítomnost nás nezadržitelně vtahuje
dovnitř.
Přesto pro nás může být psychopatie, jak napověděl Ďábel
a jeho okázalý londýnský chráněnec, také přínosná.
Přinejmenším v určité míře. Bývá
totiž podobně jako úzkost, deprese a několik dalších psychologických poruch výhodná. Psychopati, jak odhalíme, mají řadu vlastností – začíná to u osobní přitažlivosti a geniální schopnosti maskovat
se –, které, pokud víte, jak je využít a mít je pod kontrolou, přinášejí
často značnou výhodu nejen na pracovišti, ale obecně v každodenním životě. Psychopatie je jako sluneční svit. Leccos jsem měl
z první ruky. Jak roky postupovaly a otec odešel do penze, bohové
mu nebyli zrovna příznivě nakloněni. (Přitom nebyl vybíravý: figurky
Buddhy, Mohameda, svatých, Panenek Marií… ti všichni si nějaký
čas pobyli v kufru jeho motorové tříkolky.) Dostal Parkinsona
a zakrátko se z někoho, kdo si dokázal zabalit kufr za deset vteřin
(schopnost, která přišla vhod až překvapivě často), stal kýmsi, kdo
nemohl dokonce ani stát bez toho, aby ho někdo přidržoval za paži.
Jeho nejlepší chvíle přišly nepochybně posmrtně. Přinejmenším já
si toho všiml až poté, co zemřel. Jednou večer, nedlouho po pohřbu,
jsem se probíral jeho věcmi a v zásuvce jsem narazil na svazek
ručně psaných poznámek. Psali je pečovatelé, kteří se o něj postupně starali (navzdory radám všech kolem se mu podařilo zůstat
doma), a učinili z nich jakýsi pečovatelský „deník“. Vzpomínám si, že
první, co na mě zapůsobilo, byla úhlednost a pečlivost zápisů. Čím
víc to čtu, tím víc mi dochází, jak málo roz-manitosti bylo v tátových
posledních měsících strávených na Zemi; jak monotónní a pochmurný musel být onen poslední vrchol, poslední výstup na
trhoveckém Stánku života. Ne že by ale na mě kdy dělal tenhle
dojem, když jsem se u něj občas na skok zastavil. Parkinson možná
vymlátil všechno z jeho paží a nohou, na jeho ducha ovšem neměl.
Přesto byla realita jeho situace jasná: „Panu Duttonovi pomoženo
z postele v 7:30....“ Poměrně záhy jsem se začal nudit. Až jsem
narazil na stránky: „PAN DUTTON VÁLEL SUDY V HALE.“ O pár
listů dál: „PAN DUTTON UDĚLAL STRIPTÝZ NA BALKONĚ.“ Něco
mi říkalo, že si to ten člověk asi vymyslel. Jenže páni, byl to táta,
o němž tady byla řeč, tak proč takový cirkus kolem celoživotního
zvyku? Jenomže – pravidla hry se změnila. Za tou bezcennou
volovinou číhala vyšší, pravdivější pravda: příběh člověka, jehož
duše byla pod palbou, jehož nervové okruhy a synapse byly
beznadějně a nemilosrdně přemoženy. Ale on, ač už neměl co
vsadit a hra se chýlila ke konci, sice podléhal, ale stále ještě
s nezkrotnou neúctou bojoval....

Je příliš zjednodušené myslet
na psychopaty jako na vrahy
nebo vůbec zločince,
říká oxfordský psycholog Kevin Dutton
Jak by se dal charakterizovat psychopat?
Není nutné ho hned spojovat s obrazy sériových vrahů, jakými jsou
třeba Ted Bundy a Jeffrey Dahmer. Neznamená to automaticky, že
musíte být zločinec. Když psychologové mluví o psychopatech,
myslí na lidi s výrazným charakterem osobnosti, včetně bezohlednosti, bezbožnosti, duševní houževnatosti, charismatu, ale hlavně
nedostatku svědomí a empatie.
Píšete, že váš otec byl psychopat ...
Zní to jako šílená věc, ale vůbec o tom není pochyb. On byl
typický psychopat, ale nebyl agresívní. Pracoval jako obchodník ve Velké Británii. Jedním z hlavních poselství knihy je, že
nemusíte být nutně násilníky, abyste byli diagnostikováni jako
psychopati. Můj táta byl nemilosrdný, nebojácný, ale také okouzlující. Dokázal prodat cokoli a komukoli.
Čím se tedy projevovalo jeho psychopatické chování?
Když mně bylo asi 9 nebo 10 let, šli jsme na večeři do
indické restaurace. Když se táta chystal zaplatit,
zvedl se ze židle a do ticha zmlklé
restaurace řekl:
“Rád bych vám
poděkoval
za to, že
jste přišli
a budete
stejně
srdečně uvítání, když přijmete mé pozvání na malou recepci
a přípitek v restauraci naproti ulice.”
Všichni lidé, kteří nás nikdy předtím neviděli, divoce tleskali, protože
nechtěli být považováni za nezdvořáky. Když jsme vyrazili a početný
dav za námi, pošeptal mi, že nikam nejdeme, že chtěl jen upozornit
na na to, že jeho starý přítel Malcolm právě otevřel novou hospůdku
přes ulici. Myslím, že jsem napsal knihu, abych pojmenoval duševní
pochody svého starého otce.
Bál jste se, že zdědíte po otci psychopatické geny?
Nějaké psychopatické vlastnosti určitě mám. Nejsem tak nemilosrdný a netrpím ani strachem. Myslím, že jsem psychicky odolný. Ale
co mě posunuje k psychopatické hranici je, že trpím až chorobnými
návaly svědomí a jsem možná přehnaně empatický a na některé
vlastnosti mám neadekvátní nároky a k jiným jsem lhostejný.

Psychopatům chybí jakási pečovatelská
část empatie, ale dokáží
“číst z mozku” a předpovídat
chování
ostatních a toho
využít k jejich
manipulaci...
Je to skutečný paradox. Před
několika lety
jsem hovořil
s psychopatem
– a nedokážu se
rozhodnout, zda
byl manipulativní nebo
říkal pravdu. Od obojího
asi něco, ale pamatuji si,
jeho výrok: "Kdybyste měli
hluchého chlápka, který se
dívá na budovu, v níž dítěti,
křičícímu bolestí, hrozí uhoření,
a on mu nejde na pomoc, nemohli byste ho z ničeho
vinit. Stejné je to
v případě
emocionální hluchoty. Zvuk sice slyšíte, ale s vámi to nic neudělá.”
Znamená to, že psychopatům není dopřáno jedno z největších
potěšení života. Nejsou schopni sdílet radosti s ostatními – zamilovat se, bavit se s lidmi, na kterých jim může záležet.
V jistém smyslu tu schopnost nikdy neměli, takže jim to nebude
chybět. Souhlasím s empatickou osobou a považuji za strašlivou už
jen představu, že nejsem schopen potěšit ostatní a necítit lásku
a ani soucit.
Co si myslíte o tom, že jeden psychopat může být sériový vrah,
zatímco druhý jedním z horních deseti tisíc...?
Řekněme, že jste psychopat a máte špatný start do života. Jste
průměrně inteligentní se sklonem k agresivitě. Vaše vyhlídky nejsou
příliš skvělé. Ovládne vás kriminální gang a skončíte ve vězení.
Nyní z této chmurné prognózy odstraňte násilí. Nemáte také dobrý
začátek, ale vaše vyhlídky jsou trochu lepší. Hrozí vám, že se

stanete třeba prodejcem drog a velmi rychle se ocitnete ve vězení. Pak uvažujme o psychopatovi,
který není agresívní a jeho start do života je
dobrý. Navíc nepostrádá inteligenci. To už je
jiný příběh. Takový člověk se může uplatnit
jako tvrdý bysnysmen. A má-li v sobě ovladatelné množství agrese, najde mnoho
vzrušujících povolání, třeba se uplatní
v některých speciálních silách.

jako dítě zneužíván. To byla spoušť, která aktivovala onen gen. Pokud vám byla dána do vínku
dlouhá verze genu, a i přesto, že jste byl
zneužíván nebo v dětství na vás bylo pácháno násilí, nehrozí vám tolik, že byste
se mohl stát zločincem.
Když byl Waldroup postaven před soud,
jeho obhájce se otázal znalce, zda má
žalovaný krátkou variantu genu válečníka a ukázalo se, že ano. Kladné odpoExistují ještě některá další specifika
vědi se dočkal i na otázku, zda byl znev pohledu na psychopaty?
užíván jako dítě?
Porota rozhodovala jedenáct hodin a vynesJeden rozdíl se obvykle objevuje mezi funla rozsudek: zabití, nikoli vražda a tím
kčními a kriminálními psychopaty. Ti
nemohl být dán trest smrti, který obžaz první kategorie jsou schopni trochu
lovanému hrozil.
víc odložit uspokojení. Jsou méně
Soudce v podstatě připustil, že Walimpulzivní. Nedávno zveřejněná studie
droupova
svoboda vůle byla nějakým
zkoumala rozdíly mezi kriminálními psychopaty ve
vězení s ma-ximální ostrahou a vedoucími pracovníky některých způsobem omezena. Možná, že naše chování je vedlejším produktem vzájemného působení genetiky a sociálního prostředí a nemůspolečností.
Je zajímavé, že mnoho psychopatických vlastností se častěji žeme si zvolit, do jaké míry se tím necháme ovlivnit.
objevovalo u obchodních šéfů. Okouzlující osobnost, nebojácnost Jsou takové objevy genetiky už natolik průkazné, že se dá na
a nedostatek empatie a svědomí byly častější u vedoucích pra- základě vědeckých poznatků odpovědně rozhodovat o vině
covníků. Rozdíl byl tehdy, když šlo o otevřenější antisociální cho- a trestu?
vání. Tady dominovali zločinci. Typické pro ně bylo kriminální chování a fyzická agrese, nedostatek disciplinovanosti a sebeovládání. Mají-li lidé určitou genetickou výbavu, není to jejich chyba, že se
Ale nejde jen o úroveň charakterových vlastností, nýbrž i o to, jak s ní narodili. Ale nemůžeme jim dovolit vraždit a znásilňovat, takže
spolu souvisejí, s tendencemi k násilí a míry inteligence a také existuje argument pro jejich separaci ve vězení.
s jinými charakteristikami, jakými
Souhlasíte s tím, že bez psyjsou třeba sexuální potřeby a zkuchopatických vlastností byšenosti. Existuje nesčetné množchom přišli o mnoho vůdců
ství různých spouštěčů, které moa hrdinů?
hou narušit vyváženost osobnosti.
Pro společnost bylo vždy důležité, že se do jejího čela poJak důležitou roli hrají u psystavili jedinci schopní riskovat
chopatů geny?
a byli dostatečně bezohlední
Velkou, a to je potřeba si ještě
a přitom jim nechybělo osobní
všimnout, jak genovou výbavu
kouzlo, charisma, duševní odolmůže ovlivňovat sociální pronost a emoční vcítění. Ale oplývat
středí. Existuje velmi známý
všemi těmito a ještě mnoha dalšípřípad, který se týkal chlapíka
mi vlastnostmi by z vás mohlo
Bradley Waldroup
zvaného Bradley Waldroup
udělat nebezpečného psychopav Utahu. Spáchal hroznou vražta.
du. Zastřelil jednoho z nejlepších
V závislosti na kontextu mluvíme
přátel své ženy, kterého poo různých proporcích, které by
dezíral, že s ní navázal milostný
mohly být zcela funkčně přizpůvztah.
sobeny jakémukoli profesnímu
V té době vědci odhalili, co média
oboru, v němž byste mohli pracooznačují za „gen válečníka“. Jde
vat. Mohli byste mít problémy, ale
o neobvyklou variantu genu mopokud je vyřešíte, můžete najít
noaminooxidázy A (MAOA).
lidi, kteří jsou v určitých aspekPokud máte krátkou verzi takotech lepší, než ti tzv. normální.
vého genu, je velmi pravděpodobné, že se stanete násilným
zločincem nebo dokonce vrahem
– ale pouze v případě, že jste byl
(Ze zahraničních pramenů)

„Samanta Schweblin
je jedním
z nejnadějnějších
hlasů moderní
hispánské literatury.
Nemám nejmenší
pochyby o tom,
že má před sebou
zářnou kariéru.“
– Mario Vargas Llosa
(držitel
Nobelovy ceny)

Samanta Schweblin
MIMO DOSAH
Schweblin napsala postmoderní vícehlasou

hypnotickou novelu, která se čte jedním dechem.
Těžko určit, jestli je to sen, realita, horor či noční
můra. Příběh odehrávající se na argentinském
venkově tematizuje hledání bodu zlomu,
jediného okamžiku, kdy jsme jedním banálním
krokem odbočili ze své cesty a řítíme se k nevyhnutelné katastrofě, jakkoliv jsme se snažili pro
sebe i své blízké najít záchrannou vzdálenost.
Seznamujeme se s Amandou na nemocničním
lůžku, kde jí dělá společnost David a pomáhá jí
svými otázkami rekonstruovat, co se přihodilo
s její dcerou Ninou a proč se jejich pečlivě střežená záchranná vzdálenost prolomila. Ve snaze
najít onen konkrétní bod trvá nekom-promisně
na detailech a nutí Amandu vrátit se v čase, jako
by skládali puzzle. Je to důležité, musí to stihnout co nejrychleji.

Překlad: Dita Aguilera
Vázaná, 136 stran, 198 Kč, EAN: 9788025727430, ISBN: 978-80-257-2743-0
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/248756/mimo-dosah/#pos=1978
Rozhovor s autorkou na následující straně
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Pro české čtenáře jste zatím málo známou Samozřejmě. Vždycky říkám, že jsem se zamiautorkou. Mohla byste se jim představit?
lovala do literatury díky četbě jihoamerických
autorů. Borges mě vždycky fascinoval, ale spíš
Narodila jsem se v Buenos Aires v roce 1978, z intelektuálních důvodů, méně už z emocioale vyrostla v Hurlinghamu, městě s venkov- nálních, což podle mého názoru je ten, který
skou atmosférou. Každý den jsem chodila do proniká hlouběji do mých inspirací. Miluji také
školy ulicí, na jejímž začátku mohla být třeba Juana Rulfa, Adolfa Bioy Casarese, Julia
lékárna s velkým neónovým nápisem a na Cortázara, Maríu Luisu Bombalovou, Alfonsinu
druhém konci kuřecí farma a louka s pasoucími Storni, Antonia di Benedetto. Naučili mě mimo
se koňmi. Domnívám se, že něco z této oblasti, jiné ctít tradici a jsem jim vděčná za fascinaci
kde se krajina a město prolínají, se objevuje vším podivným, neobvyklým a temným.
i v mých textech. Prožila jsem velmi svobodné
dětství; Mohla jsem kdykoli odejít z domova za Co vás vedla k napsání knihy Mimo dosah?
svými přáteli a hrát si s nimi. To je pro dnešní Co jste jí chtěla předat čtenáři?
desetileté děti něco nemyslitelného. Buenos
Aires se stalo nebezpečným městem s velkou Vedlo mě k tomu několik věcí. Především osamělost a izolace, které nám berou schopnost
kriminalitou…
S literaturou jsem začala koketovat kolem komunikovat a nacházet, co nás spojuje. Ale
sedmnáctých narozenin, kdy jsem začala mně nešlo o nějakou hutnou a temnou knihu.
v hlavním městě navštěvovat literární work- Nebo možná temná může být, ale temnota
shopy. Zážitkem už pro mě byl padesátiminu- nesmí být smutná a bolestivá; spíše taková,
tový výlet do města vlakem, protože ve mně v níž člověk může hledat a objevovat nové
vyvolával pocit nezávislosti. Pak jsem se věci. Mí hrdinové dlouhou dobu táhli své prohlavně zaměřila na filmovou kariéru, protože blémy a právě kvůli extrémní situaci, do níž se
jsem se specializovala na psaní scénářů. A pak dostali, objevili něco jako „zdravý bod“, který
jim umožňuje uniknout nebo se léčit, nebo se
už vykročila na dráhu spisovatelky.
i vydat jinou cestou.
Vzhledem k tomu, že jste se narodila v Argentině, zemi skvělého Jorge Luisa Bor- Jaká byla geneze románu Mimo dosah?
gese, měl na vás vliv? A co jiní jihoameričtí Začalo to jako příběh, který jsem rozepsala do
spisovatelé, jako je brazilský Machado de desítky verzí, ale žádná nefungovala, jak jsem
Assis, Kolumbijec Gabriel Garcia Marquez si představovala. V jednom z těch mnoha
a další?
návrhů se objevil Davidův hlas. Když David

Samanta Schweblin
(1978, Buenos Aires)
vstoupila do
povědomí čtenářů
jako brilantní autorka
povídkových sbírek
El núcleo del distrubio (2002) a Pájaros
en la boca (2010),
česky publikováno
nakladatelstvím
Éditions Fra pod
titulem Ptáci v ústech
(2013). Ve svých
krátkých povídkách
s pečlivě
odměřovaným
napětím a často
nevysloveným
závěrem se ctí
navazuje na fantastickou literaturu
laplatské oblasti,
zastoupenou jmény
jako Julio Cortázar,
Jorge Luis Borges
nebo Adolfo Bioy
Casares. Je nositelkou mnohých
mezinárodních
ocenění včetně Ceny
Juana Rulfa, Ceny
Casa de las
Américas, prestižním
časopisem Granta
byla zařazena mezi
nejlepší mladé autory
píšící španělsky. Za
svůj román Distancia
de rescate
(Bezpečná
vzdálenost) se v roce
2017 dostala do úzké
nominace na britské
ocenění Man Booker
International Prize.
Její knihy byly
přeloženy do dvaceti
jazyků. Samanta
Schweblin žila
v Argentině, Mexiku,
Itálii a Číně,
v současnosti
zakotvila v Berlíně.
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promluvil, všechno se
jakoby rozjasnilo. Během
mého psaní se zeptal
Amandy: „co je důležité?“ A to je otázka,
která prostupuje celou
knihou a pokládala jsem
ji i sama sobě. Zjistila
jsem, že můj příběh
potřebuje jiný časový
rozměr, v němž by se
odehrál intenzívní dialog
dvou lidí.
Pochopila jsem, že
v tomto introspektivním
příběhu jde hlavně o napětí: jakousi nit, která
spojí čtenáře s dějem
a přitáhne jeho pozornost, s kterou si přečte
celou knihu. Já sama
mám ráda příběhy, které si se mnou „hrají,“ a jako spisovatelka čímž ztrácí sílu a může být neutralizována.
Příběh se neodvíjí lineárně, ale jsou v něm časté návraty. Tak
o to usiluji.
jak si smrtelně nemocná Amanda vybavuje své prožitky.
Děj románu se odehrává na klinice, kde Amanda umírá,
a mluví s mladým Davidem. Zdá se, že v jejich rozhovorech Jak pro vás bylo obtížné držet se takové kompozice?
je chlapec více informován o událostech, o nichž hovoří. Zvolila jsem obtížnou strukturu, která stojí na třech hlasech.
Proč to tak je?
David, Amanda a Carla (Amandina paměť). Věděla jsem, že
David je chlapec, kterému je jen osm nebo devět let. Ale ve vytvářím složitý text, ale nechtěla jsem, aby byl příliš komplikočtyřech letech prodělal silnou intoxikaci, která téměř ukončila vaný a zmatený. Často jsem tedy opravovala, přepisovala
jeho život. Pomáhal mu „léčitel“, kterého vyhledala matka, aby a znovu a znovu po sobě četla.
ho zachránil. Zda to dokázal nebo zvítězila chlapcova vůle žít,
nechávám otevřené. Každopádně se David uzdravil. Ale něco
se v něm změnilo. Byl příliš blízko smrti, možná se jí dokonce
dotkl, a něco z té posmrtné temnoty v něm zůstalo. Teď je ještě
dítě, ale zdá se, že v blízkosti smrti načerpal nějaké důležité
informace, vědomí, že je nikdo, kdo takovou cestu nezažil,
nemůže mít. To je důvod, proč je schopen pomoci Amandě, protože cesta, kterou nastoupila směrem ke smrti, je
stejná, jakou sám vykonal před několika
lety.
A odkud pochází
myšlenka transmigrace?
To je má domněnka. Jak vysvětluje
léčitel, pokud můžete přemístit část
jednoho těla do
druhého, můžete
také rozdělit intoxikaci na dvě těla,

Píšete romány i kratší útvary. Co říkáte na názor, že psaní
povídek je zvláštní druh „řemesla”, který se formálně liší od
jiných žánrů?
Myslím, že řemeslník je v každém spisovateli, bez ohledu na
to, v jakém žánru píše. Především myslím, že je spousta
řemeslné práce zapojena do procesu, jak se stát spisovatelem.
To neznamená, že
nevěřím v literární
workshopy ani
v možnosti
„vzdělávat”
spisovatele; ve
skutečnosti se domnívám, že
všechny tyto aktivity
pomáhají. Ale to
nestačí, a právě
zde přichází na
mysl myšlenka řemeslníka. Myslím, že boj s materiálem
je vždy osobní a subjektivní, vždy se to
týká zkušenosti z vlastního
života a jedinečného způsobu,
jak vidět a přemýšlet o světě.
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Jaký je význam osobní zkušenosti při psaní vašich pří- udělám. Velmi úzce spolupracuji s Meganem McDowellem,
běhů?
nebo s mojí překladatelkou Marianne Gareisovou. Měla jsem
potěšení být v kontaktu také s některými mými dalšími přePředpokládám, že vše vychází z mé životní zkušenosti. Z čeho kladateli, jako jsou Signe Prøis (Norština) nebo Annakarin
také jiného by to mohlo pocházet? K „životnímu zážitku” ovšem Thorburn (Švédština), a měla jsem s nimi dobrý pracovní vztah.
musíme přidat čtení, sny, věci, které nám lidé říkají – a to všech- Některé překladatele obdivuji i jako spisovatelky. Třeba Petru
no se uchová v našich hlavách, jen přefiltrováno přes myšlenky Adolphsenovou nebo skvělou Linu Wolffovou. Obecně platí, že
a osobní priority. Mám více či méně jasnou představu o tom, některé chyby v překladu mohou deformovat celý nápad nebo
které okamžiky v mém životě šly do každého z příběhů, které situaci. To si autor musí umět pohlídat.
jsem napsala. Ale ty momenty nejsou hlavní dějovou linkou.
Teď žijete v Berlíně – co vás se sem přivedlo z Argentiny
Čtete překlady svých knih? Co si myslíte, že mohou pře- a jak dlouho chcete zůstat v Německu? Budete i nadále
kladem získat a co naopak ztratit?
psát ve španělštině?
Něco se překladem samozřejmě ztrácí a něco získává. Ale není Od německé vlády jsem získala jednoroční stipendium pro
možné určit poměr, v jakém se to děje. Oba mé romány byla zahraniční umělce. Během té doby jsem dokončila román Mimo
přeloženy již 25krát. Když dostanu autorské výtisky překladů, dosah. Když mi pobyt skončil, dostala jsem nabídku vést nějaké
tak si nejsem jistá, ze které strany bych je měla otevřít. Někdy tvůrčí dílny. Díky tomu jsem získala mnoho nových přátel
nenajdu ani jméno na obálce. To mě poněkud zneklidňuje, ale a město si zamilovala. Bylo velmi snadné tu zůstat. Cítím se
nemám jinou možnost, než důvěřovat redaktorům a pře- pohodlně a dobře se mi tu i píše. Myslím, že tady pár let
kladatelům. Pokud jde o anglický překlad, mohu se nějakým vydržím. Ale vždycky budu psát ve španělštině; to je jazyk, ve
způsobem účastnit. Těší mě spolupracovat s Meganem kterém myslím a ve kterém čtu. Ale uvědomuji si, jak se má
McDowellem, s nímž jsou výsledky vynikající. Překlady jsou pro španělština mění. Už to není klasické porteño z okolí Buenos
autora vždy nepohodlné. Ale jako čtenářka jsem za ně vděčná. Aires, kterou jsem psala před šesti lety. Přesto většina mých
Vždyť většinu knih jsem četla ve španělštině.
postav jsou stále Argentinci, kteří žijí v v hlavním městě nebo
Podílíte se nějak na překladech?
Pokud mě překladatelé požádají, abych jim pomohla, tak to

v jeho okolí.
(Ze zahranikčních pramenů)
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Peter Høeg
TICHÁ DÍVKA
Kašpar Krone, protagonista Hoegova románu,
je dvaačtyřicetiletý světově proslulý cirkusový klaun posedlý vášní pro poker a Bachovu
hudbu. Má fenomenální sluch a na krku stejně
fenomenální daňový dluh. Vtom se dozvídá, že
desetiletá KlaraMarie, kolem níž zaznamenal
vytoužené ticho, byla unesena. A Kašpar se
pouští do horečného a nebezpečného pátrání.
V zrevidovaném překladu a v novém obalu.
Přeložila Helena Březinová

Vázaná, 440 stran, 398 Kč, EAN: 9788025724620,
ISBN: 978-80-257-2462-0
Zakoupit můžete zde
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Michaela Mlíčková
Jelínková
MALIČKOST PRO
PREMIÉRA A JINÉ
POVÍDKY
Pilot, mladá manažerka, pravicoví extremisté, postarší
úřednice, nezaměstnaný dělník či cestovatelka – všichni tito Češi jsou hrdiny leckde mrazivých povídek s tak
trochu ostřejší pointami. Díky prokresleným postavám
si budete jisti, že někde – možná ne až tak daleko od vás
– žijí. Tuhle pestrou, provokativní, zábavnou, vtipnou
mozaiku plnou nečekaných rozuzlení přečtete jedním
dechem. I když si bere na paškál i vážná témata.

„Povídky mají mnoho charakteristik, které je činí víc než zajímavými,
nedočkavě čtenými a těžko odložitelnými před poslední stránkou
knížky: věrohodný dialog, dramatický spád a překvapivou pointu. Něco
mezi dobrou anekdotou a Roaldem Dahlem v originálním českém provedení.“ Radkin Honzák
Vázaná, 256 stran, 398 Kč, EAN: 9788025727089, ISBN: 978-80-257-2708-9
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/246458/malickost-pro-premiera-a-jine-povidky/

Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383,
e-mail: odbyt@kosmas.cz; internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Richard Vašek
„RAČTE TO PODEPSAT
LIBOVOLNOU ŠIFROU.”
Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)
Edice České moderní dějiny
Kniha se zabývá literární a žurnalistickou činností prezidenta T. G. Masaryka, jíž se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění
a vstupoval do nejrůznějších aktuálních sporů. Předmětem
zájmu je zvláště anonymní publicistika, tedy články, které
psal pod šiframi nebo je publikoval nepodepsané. Masaryk
navazoval na svou dřívější činnost válečnou a předválečnou, po válce byl však více limitován politickými ohledy
a vymezením pravomocí hlavy státu. Tento stav se pokoušel
vyřešit (či obcházet) mimo jiné uveřejňováním anonymních
článků, v nichž se mohl vyjadřovat svobodněji než v podepsaných textech nebo oficiálních projevech. Práce si klade
za cíl analyzovat tuto Masarykovu aktivitu včetně popisu
mechanismů, kterými prezident realizoval své zásahy do
veřejného dění.
Zakoupit můžete zde
Vázaná, 360 stran, 450 Kč, ISBN 978-80-200-2943-0
http://www.academia.cz/racte-to-podepsat-libovolnou-sifrou--vasek-richard--academia--2019

Ukázka z knihy na další straně
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„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“
(Exkurs I — Capri 1921)
V létě 1921 se Masaryk intenzivně zabýval problematikou Podkarpatské
Rusi a pracoval též na její připravované ústavě, studoval mj. související
otázky právního postavení této země a tamní sociální a národnostní
problémy. Když 25. června 1921 prezidentův sekretář Vladimír Kučera
referoval kancléři Přemyslu Šámalovi do Prahy o průběhu prezidentova
pobytu, ve třetím bodě své zprávy rozvedl některé okolnosti, jež osvětlují
námi sledované téma. Kučera mj. hlásil: „Pan president pracuje teď na
Podkarp. ústavě. ,Vedlejším produktem’ je jeho kritika Weyrovy ,Soustavy čsl. Práva státního’, které knihy pan president při práci užívá. Dal
mi hlavní rysy své kritiky, které mám sestylisovat v článek a požádat Vás,
abyste jej někde dal uveřejnit; ovšem ne pod jménem pana presidenta.
,To musíte vzít na sebe’, usmíval se pan president, když končil. Tuším,
že nějaká libovolná šifra postačí; já zatím pociťuju hrůzu při myšlence,
že bych zase ,měl být vláčen tiskem’, třeba jen jako ,K’. Teď teprve pochopuji, proč lidé píší pod pseudonymem; myslíval jsem, bláhový, že je
to z romantismu. Ale je to jistě z hrůzy.“Jak z Kučerových poznámek
vyplývá, Masaryk tedy načrtl hlavní body a myšlenky svého posudku
Weyrovy práce a pověřil dr. Kučeru jejich rozpracováním a doplněním.
Připravený text nakonec prezident přehlédl a upravil do konečné podoby. Jak
ještě uvidíme, nešlo o scénář ojedinělý,
spíše o charakteristickou ukázku spolupráce autorského týmu Masaryk—Kučera. Ve své další zprávě do Prahy Kučera
ještě dodal další podrobnosti. Ohledně
otištění článku totiž kancléře Šámala na
závěr svého hlášení informoval: „V nejbližší době pošlu ten článek o Weyrově
Soustavě česl. práva státního, napsaný
podle poznámek páně presidentových;
má se to někde uveřejnit. Myslím, že by
byla nejlepší Tribuna, po případě Právník,
vezme-li ho. (Tuto pochybnost vyslovuji
ovšem vzhledem k tomu, co moje stylistika dovedla pokazit na nadhozených myšlenkách pana presidenta.).“
V následujícím dopise se Kučera také
dotkl velmi důležité věci, totiž podpisu posílaného článku. Hned v prvním bodě své
zprávy píše: „Odvolávaje se na posl.
odstavec zprávy č. 10, posílám dnes článek o Weyrově ‚Soustavě česl. práva
státního‘, jak byl panem presidentem definitivně upraven, s prosbou o uveřejnění.
Až vyjde, prosím o zaslání jednoho
exempláře dotyčných publikací (Tribuny,
Právníka nebo kam jinam to umístíte;
dovoluji si opakovat, že ovšem autorství páně presidentovo musí zůstat
utajeno a nesmí se tudíž také v podpisu článku projevit. Račte to podepsat libovolnou šifrou.).“ Z Kučerových pokynů je zřejmé, že se snažil
prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky umístit text do tisku tak,
aby Masarykovo autorství zůstalo utajeno. Dokonce dal Šámalovi plnou
volnost ve volbě podpisu, resp. zvolené šifry a vlastně i ve volbě časopisu. Jak již bylo uvedeno, Masarykova stať vyšla nakonec nepodepsaná

20. července 1921 v listu Tribuna. Tento případ zároveň dobře ukazuje,
že i když Masaryk své novinové šifry většinou volil s rozmyslem a jistým
záměrem, nebylo tomu tak ve všech případech a je nutno v této věci
zachovávat obezřetnost. Zvolený podpis nebo šifra tak rozhodně nemůže být automatickým vodítkem nebo dokonce dokladem Masarykova
autorství, neboť — jak jsme viděli — byla někdy volena zcela libovolně
jinými lidmi. Z výše citovaného dopisu Vladimíra Kučery jsem si také
dovolil vypůjčit název této podkapitolky a vlastně i celé knížky. Kromě
Kučerových poznámek Masarykovo autorství ovšem přesvědčivě dokládají též další dochované archivní dokumenty. V Masarykově archivu se
totiž nachází jak původní rukopisný koncept napsaný Vladimírem Kučerou, tak i strojopisný přepis textu s Masarykovými vlastnoručními opravami a přepisy konečného znění článku. Snadno si tak můžeme ověřit,
nakolik Masaryk Kučerův text ještě pozměnil a přepracoval. Z porovnání
vyplývá, že Kučerův podíl na prezidentových textech rozhodně nebyl
marginální a směle tak můžeme Vladimíra Kučeru označit za jejich
spoluautora. To ostatně dokládají i další příklady prezidentovy literární
spolupráce s jeho osobním tajemníkem. Zcela zjevné je to i v případě
jiných textů, které Masaryk s Kučerovou pomocí napsal v roce 1921 též
na Capri. Na počátku dvacátých let se prezident soustavně zaobíral
ruskou otázkou, mj. i v souvislosti s krizí v sovětském Rusku, která
přerostla v obrovskou humanitární katastrofu. Také palčivý problém
ruských uprchlíků vyžadoval řešení celoevropského rozměru. Československo se
v této věci přihlásilo ke svému podílu
a aktivně se zapojilo do pomoci strádajícímu
Rusku a jeho občanům. Již od počátku roku
1921 byla v ČSR organizována pomocná
akce a v srpnu vyzvala československá vláda k peněžní sbírce pro Rusko. Celkově bylo
shromážděno 37 milionů korun, z toho vládní
subvence činila deset milionů. Od podzimu
1921 byl také organizován přesun ruských
studentů a dalších uprchlíků do Československa, kde pro ně postupně vzniklo
několik středních a dokonce i vysokých škol.
V červenci 1921 se na osobnosti evropské
i americké kultury a politiky obrátil slavný
spisovatel Maxim Gorkij s výzvou o pomoc
ruskému lidu ohroženému hladomorem.
Tento dopis obdržel též Masaryk. Gorkého
výzvu a kritickou situaci Ruska prezident
reflektoval v otevřeném dopise ministru
zahraničních věcí Edvardu Benešovi z 28.
července, v němž mj. zdůraznil potřebu koordinace pomoci v evropském měřítku a také
nezbytného zapojení ruského státu, což však
představovalo velký komunikační a organizační problém. Bez jeho vyřešení však nebylo možné dopravit potraviny a základní životní potřeby hladovějícím. Své názory na tuto
problematiku Masaryk rozvedl v obsáhlém memorandu Pomoc Rusku
Evropou a Amerikou, které napsal na počátku roku 1922. Memorandum
bylo vytištěno v češtině, angličtině a francouzštině a jako soukromé
a důvěrné bylo rozesláno spojeneckým vládám.
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Rozhovor s autorem
na další straně

350 Kč
HANS RATH
A BŮH PRAVIL: MUSÍŠ MI POMOCI !
„Měl bys lidem zvěstovat radostné poselství…“
„Zapomeň na to, Abeli. Nebudou mi naslouchat.“
„Řekni jim, že když se budou chovat pitomě, sešlu
na ně apokalypsu.“
Svět je špatný. Jakob Jakobi to zakusí na vlastní
kůži, když ho cestou na vánoční trhy okradou
dva muži v kostýmech Mikuláše a čerta. Na Zemi
se zkrátka a dobře musí něco změnit, nejen
Zakoupit můžete zde

v malém, ale i ve velkém. Kdo to tvrdí? Jakobův
starý známý, Bůh osobně. Objeví se v podobě
všeuměla Abela Baumanna a ze všeho nejdřív
skoncuje s Jakobovými plány na exotickou
dovolenou. A nejenom to: Bůh tentokrát svého
bývalého terapeuta bez okolků prohlásí za nového Mesiáše. O něco později se k nim připojí
i hlouček poněkud pochybných apoštolů – avšak
Jakob má o tomto způsobu záchrany světa vážné
pochybnosti. A vůbec, jak by měl vlastně začít?

https://www.kosmas.cz/knihy/253302/a-buh-pravil-musis-mi-pomoci/

Než se dostaneme k závěrečnému titulu vaší
„božské trilogie“, řekněte nám něco o sobě. Prý
vaše jméno Rath je pseudonym?
Ano, jmenuji Hans Raeth, což se stejně vyslovuje
„Rath“, tak jsem se nakonec rozhodl prostě vynechat
„e“. Je pravda, že se mě na to lidé hodně ptají a často
to musím vysvětlovat. Studoval jsem filozofii, němčinu
a psychologii v Bonnu, a pracoval jako sezónní obsluha
čerpací stanice, stavební dělník a jevištní technik. Pak
jsem začal psát divadelní kritiky a pracoval v mezinárodním vydavatelství novin. Když jsem oslavil čtyřicáté narozeniny, vydal jsem se na dráhu spisovatele
na volné noze. Žiji v Berlíně, mojí ženou je herečka
Michaela Wiebuschová a spolu máme syna.

Titulem A Bůh pravil: Musíš mi pomoci vrcholí vaše
trilogie, jejíž první dva svazky se jmenují A Bůh
pravil: Musíme si pomoci a Ďábel je taky jenom
člověk. O co v něm jde?
Bůh nenechává nic náhodě a jde k lidem, aby instruoval své vyvolené pro –
jistě ne tak malý úkol – spásu lidstva.
Bůh by nebyl Bůh, kdyby si nevyvolil
správného člověka pro tento mamutí
záměr. Stane se jím Jakob Jakobi,
jehož Bůh jednoho dne, těsně před
Vánocemi, požádá: „Musíš mi pomoci!“

Ale to pro Jakoba není nic nového.
Je terapeut a Bůh se mu zjevuje
v podobě jeho pacienta Abela Baumanna a zjevně mu ovlivní život…

Ano. Bůh je starý přítel, a tak Jakob přijímá jeho plán,
který se zdá být úžasný a přijme roli Mesiáše. Očišťuje
lidstvo, aby každý mohl znovu žít v klidu. Ale spasení
se nemůže udělat za jeden den. A jedinec na to určitě
sám nestačí. Musí najít pomocníky. Nejlépe apoštoly.

Ale to vypadá jako by se historie opakovala…
Ano, svět potřebuje nové superhrdiny. Ovládají ho totiž
nenávist, závist, násilí, vraždy… Svět se zdá být jaksi
vyklouben. Bohovi je jasné, že svět není takový, jaký
stvořil. Nastal čas zatáhnout za záchrannou brzdu
a pokusit se napravit všechny škody. 2000 let po Kristu
Země čeká na nového Mesiáše. A to je signál pro Boha, aby znovu konal.

Jaký vývoj má vaše představa Boha v trilogii?
Když se Jakob v první knize seznámil s Abelem, byl asi
jediný, kdo si myslel, že se setkal s Bohem. Ve druhé si zažil dlouhé chvíle
pochybností a ve třetí už je mu to jasné:
Abel je vlastně Bůh. Teď už to Jacob
nemůže popřít. Pochopí, že v Božím
plánu má hrát důležitou roli: má se stát
novým Mesiášem. Mezi lidmi má šířit
dobré zprávy a převzít doslova herkulovský úkol: Bude bojovat s hladem
ve světě, zastaví všechny války a navede lidstvo na cestu k mírové, spravedlivé a šťastné budoucnosti. Ve světě
už nebude chudoba, drogy, korupce,
ničení životního prostředí. A neodradí
ho ani několik neúspěchů. Ty musí využít k upevnění přesvědčení, že dosáh-

nout změny a pomoci nebude vůbec snadné.

Jak jste přišel
na
myšlenku
psát o Bohu?

S jakými skutky
hrdiny se čtenář
v knize setká?

Mohl bych nyní
říct, že to byl
jakýsi
návrat
k přesvědčení, že
jen Bůh může
vyléčit nemocnou
společnost. Ale
pravda je taková,
že se nápad
zrodil v pozdní
hodinu v restauraci v Kreuzbergu. A přiznám se, že ve
hře je také trochu červeného vína. Nápad se však
v příštích několika dnech a týdnech ukázal být zajímavý
a životaschopný.

Každý „záchranář
světa“
začíná
drobnými činy.
Jakob třeba vyzve
skinheady v metru, aby netyranizovali své bezbranné oběti, a oni toho skutečně zanechají. Vysvětlí
také, kolik utrpení, bolesti až smrti mohou přinést
geneticky upravované potraviny a protěžuje veganskou
stravu. Vrací svobodu zvířatům a mohl bych ve výčtu
příkladů pokračovat. Nechci však čtenáře připravit
o překvapení.

Co jste chtěl knihou sdělit?
Především zábavným způsobem upozornit na problémy našeho světa a přemýšlet o tom, jak mohou být
alespoň částečně řešeny. V žádném případě nechci
čtenáře podceňovat. Nezobrazuji Boha jeho dokonalou
bytost, ale jako člověka s lidskými nedostatky v každodenním životě. Je jasné, že Jacob nemůže zvládnout
svůj monstrózní úkol beze zbytku. Vnímavý čtenář ale
může najít určité poselství a snad i naději.

A Bůh pravil:
Musíme si
promluvit !
Bůh stvořil svět v šesti
dnech. Sedmého dne odpočíval. A osmého dne začal
chodit na psychoterapii…
Jakob Jakobi je psychoterapeut, ale s vlastním životem si neví příliš rady.
V práci se mu nedaří,
manželka ho opustila… a navrch mu její nový přítel,
bývalý boxer, rozbil nos. Na
pohotovosti se Jakob setkává s Abelem Baumannem,
cirkusovým klaunem, jemuž štěstí taky dvakrát nepřeje.
Zdá se, že Abel trpí podivnou poruchou osobnosti –
sám sebe totiž považuje za Boha. A hledá terapeuta.
Jakoba jeho nový, sympatický pacient, který se může
pochlubit celou řadou nejrůznějších talentů, okouzluje
a fascinuje. Brzy si však už vůbec není jistý, s kým má
vlastně tu čest – a kdo z nich dvou ve skutečnosti
pomáhá komu.

Brožovaná, 303 stran, 330 Kč,
ISBN: 978-3-945803-04-2

Vaše knihy se staly bestsellery. Změnilo to nějak
váš život? Cítíte se být velkým spisovatelem zásadních témat?
To určitě ne. Nemám ani zájem ocitnout se ve středu
pozornosti, i když je docela možné, že bych se tam cítil
velmi dobře. Ale za nějaký čas by to bylo určitě únavné.
Proto i vážná témata se snažím balit do lehčích obalů.
Někteří recenzenti to zaznamenali a našli v mých
knihách i humorné stránky.

Volně podle zahraničních pramenů

Ďábel je taky
jenom člověk
Psychoterapeuta Jakoba
Jakobiho navštíví nezvaný host. Chlapík se jmenuje Anton Auerbach,
a nepřeje si nic menšího,
než koupit Jakobovu
duši. Ta má totiž od
chvíle, co se Jakob setkal
s Bohem, mimořádnou
cenu. Pro koho?
Pochopitelně pro ďábla.
Nikým jiným totiž Auerbach podle svého tvrzení není.
Rozčilený Jakob odmítá na prodej duše byť jen pomyslet
a „Toniho“ nebere vážně. Jenomže domnělý ďábel má
v rukávu nejedno eso. Jakobův život se den po dni mění
v učiněné peklo. Teď by se mu opravdu hodila boží
pomoc …
Druhý díl románu A Bůh pravil: Musíme si promluvit !

Brožovaná, 324 stran, 350 Kč,
ISBN: 978-3-945803-13-4

Příběh zdi – tentokrát Hadriánovy
Posedlost současného amerického prezidenta obrannou zdí mezi Spojenými státy a Mexikem v éře globalizace
povzbudila čtenářský i vydavatelský zájem o podobné projekty ve světových dějinách – od opevnění Jericha
a Babylónu, přes Velké zdi v Číně a Zimbabwe a neslavnou stavbu v Berlíně až po různé umělé bariéry v dnešním
Izraeli nebo na Korejském poloostrově.
Britský historik Adrian Goldsworthy (*1969) nabízí ve své nejnovější knize Příběh Hadriánova valu (Hadrian’s
Wall, Basic Books, 2018), nejrozsáhlejší archeologické památky z dob římského císařství. Čeští čtenáři znají
dílo tohoto proslulého znalce antiky, a také prozaika, z překladů jeho tří knih o římské armádě a jejích vojevůdcích,
včetně Julia Caesara , vydaných v letech 2009 a 2010.
Římané pobývali na území dnešní Británie zhruba od druhého do pátého století n.l. Císař Hadrián, který tuto
severní výspu impéria osobně navštívil v roce 122, přikázal legionářům vybudovat obranný val protínající severní
Anglii od pobřeží k pobřeží. Výsledkem byla povětšinou kamenná hradba o délce 118 km. Osádky strážních věží
kontrolovaly osmdesát průchodů rozmístěných v rozmezí půldruhého kilometru. Služby zajišťovalo 15 podůrných
pevností s kasárnami, špitály, domy pro důstojníky a státní byrokraty, a také lázeňskými přístřešky. V těsném
sousedství vyrůstaly v průběhu třistaleté římské okupace civilní osady pro rodiny prostých vojáků a obchodníky
všeho druhu.
Stavba měla dvojí účel: jednak zpomalovat nájezdy skotských ozbrojenců ze severu, jednak bránit pašerákům
koní a skotu k přesunu zvířat z jihu na sever. Dlužno poznamenat, že Skotové žili v té době stále ještě v době
železné, nicméně bohatství Římanů je lákalo. Hadriánův val byl za normálních okolností prostupný 80 střeženými
branami. Obchodníci ovšem museli platit mýtné.
Třistaletá historie římské kolonizace Britských ostrovů skončila na začátku pátého století odvoláním elitních
legionářů (římských občanů) i pomocných jednotek na jih, kde je říše naléhavě potřebovala pro obranné účely.
Hadriánův val však zůstává trvalým dokladem jak střetů, tak prolínání kultur a politických systémů.
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA

