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Thomas Perry
ŘEZNÍKŮV UČEŇ
Michael Schaffer je nevlastní syn řezníka, který
ho naučil oběma svým řemeslům: řezničině
a nájemnému zabíjení lidí. Michael se však věnuje jen tomu druhému a je v tom dobrý –
nejlepší v USA. Když si však po vraždě senátora přiletí do Las Vegas pro mzdu, zjistí, že
mafie, jež si ho najala, mu míní zaplatit leda tak
kulkou do čela. On si to nenechá líbit a rozpoutá s ní válku. Zanechaných krvavých stop si
všimne Elizabeth Waringová, mladá analytička
z ministerstva spravedlnosti, a rozhodne se
přijít celé věci na kloub, aniž by tušila, že se
vydává za člověkem bez empatie, bez emocí
a bez slitování.
Překlad: Gisela Kubrichtová
Vázaná, 292 stran, 348 Kč,
EAN: 9788025726778, ISBN: 978-80-257-2677-8
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/245713/reznikuv-ucen/
Rozhovor s autorem na následující straně
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Thomas Perry je autorem více
než dvaceti knih. Debutoval v roce 1982 právě Řezníkovým
učněm (The Butcher´s Boy), za
nějž obdržel Cenu Edgar a který
je dnes považován za ikonickou
knihu, protože má jako jeden
z prvních počinů krimižánru namísto hrdiny antihrdinu, jemuž
čtenář fandí, i když ví, že by neměl. Napínavý příběh má pokračování Sleeping Dogs (1992)
a The Informant (2011), kde se
autor k postavě svého chladnokrevného zabijáka vrátil.

knihách. Například střelné zbraně
a všechny možné formy násilí. jiné
způsoby násilí nebo domácí cestování.
Ale já si obvykle nic neplánuji. Sednu
si a začínám psát. Když narazím na
něco, o čem chci vědět víc, považuji to
za signál, že můj čtenář bude také
toužit se o tom více dozvědět a začnu
se pídit po nějakém vhodném studijním
materiálu.
Než jste nastoupil dráhu spisovatele, zastával jste nejrůznější
zaměstnání. Udělaly z vás získané
zkušenosti lepšího vypravěče? Pomohly vám najít osobitý styl?

Vaši čtenáři si nemohou nevšimnout, že i na zločincích hledáte
dobré stránky a že se je snažíte trochu polidštit.
Díky za kompliment. Ano, myslím, že každý spisovatel chce vědět,
jaká je duše jeho hrdinů. Také si myslím, že psaní realistické beletrie
vyžaduje, abychom viděli dobré chlapce a padouchy poměrně
komplikovaně. Někdy je nejlepší postavit proti sobě dva lidi, mající
každý jiný názor na to, co je dobré nebo spravedlivé nebo žádoucí.
Jinak kniha vyžaduje, abychom v ní dali najevo i vlastní měřítko
hodnot: tento čin je obdivuhodný, tento méně a toto je zlo. V kriminální fikci se příběh pokouší odpovědět na otázky. Co víme o špatném činu, vraždě, pachateli, jak se na něho díváte.

V průběhu let jsem jsem vykonával
hodně povolání. A určitě mi to pomohlo. Když si spisovatel osvojí některou
profesi nebo velmi dobře pozná určité
odvětví, obohatí tím smyšlený svět,
který popisuje. Stejně jako většina
spisovatelů, předtím, než jsem vynaložil lži na živobytí, jsem měl velké
množství upřímných pracovních míst. Pracoval jsem v továrně, která
vyráběla brusné kotouče, a jiný, že řezaný plech, dodávaný s Pepsi
Cola, byl dělníkem ve státním parku (řezání zeleně na golfovém
hřišti, štětce, čistící záchody), komerční rybář Santa Barbara),
univerzitní správce, spisovatel / producent televizních seriálů pro
časové televizní vysílání. Dobrý dialog by měl vypadat tak, jak lidé
v určitém odvětví hovoří a věrně vypovídá o obvyklém způsobu
myšlení. Teď, když už nechodím do zaměstnání, tak se často
přistihnu, že kdykoli se procházím venku, jsem největší posluchač
světa. Nestydím se poslouchat lidi na ulici, v restauracích, na letištích, v obchodech.

Na vašich kníhách je vidět, že jejich napsání předcházela dobrá Jaká je vaše oblíbená část tvorby?
příprava. Co všechno děláte, než začnete psát nový román?
Miluji psaní i proto, že mně umožňuje uživit se jenom perem a kusem
Studium podkladů se liší v závislosti na tématu. Když jsem psall papíru. Takže má oblíbená část tvorby začíná první větou a končí tou
knihy s Jane Whitefieldovou, studoval jsem především historii. Dále poslední.
se soustavně informuji o odvětvích, která jsou důležitá v mých
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Kterou nejlepší radu jste kdy
dostal?
Jaká je nejlepší rada, kterou mi
někdo dal? Wow. Nejsem si jistý.
Předpokládám, že to byla pravděpodobně rada mých rodičů, abych
se snažil dělat to, co v životě chci,
bez ohledu na to, jak zprvu se může jevit málo pravděpodobný
úspěch.
Který literární žánr máte nejraději?

Pravděpodobně nejlepší radou by
bylo, abyste žádné rady neposlouchali. Nikdo neoplývá opakovatelnými zkušenostmi a hodnota
spisovatele je přímo úměrná jeho
jedinečnosti, čím se liší od ostatních autorů. Ale ani toto mé doporučení neberte absolutně. Pokud vám někdo bude dávat rady
a vy ucítíte, že si z nich něco můžete vzít, poslouchejte. Pokud tomu tak není, neztrácejte čas.
Je někdo, kdo vás mimořádně
ovlivnil?

Vlastně všechny. Většinu knih,
které jsem přečetl, byly ty, které se
Získal jsem doktorát v oboru
nějak týkaly mé práce a které jsem
anglického jazyka, abych mohl trámomentálně považoval za zajímavit víc času čtením anglické
vé. Musely mně ovšem přinést
a americké literatury. A tak mohu
potěšení z četby. Snažím se vyhýklidně říci, že vás ovlivňuje všechbat knihám stejného žánru, v němž
no, co čtete. Ale myslím, že nejpíšu. Ale občas podlehnu a čtu
větší vliv na mě měl pravdězvlášť oblíbené autory jako jsou
podobně William Faulkner (předLawrence Block, Donald Westlake nebo Joe Gores. Obvykle, když mět mé doktorské disertace), Joseph Conrad a James Joyce.
jsem odhodlaný číst jen tak pro zábavu, vyberu něco z hromady knih
mé ženy.
Čtete recenze svých knih?

Ze všech knih, které jste napsal, máte některou zvlášť oblíbe- Ano, čtu. Domnívám se, že hlavní odpovědností spisovatele vůči
nou?
sobě, čtenářům i vydavateli je snažit se psát co nejlépe a neustále
se zlepšovat. Kritika může být velmi nepříjemná, ale někdy se díky
Je to ta, na níž zrovna pracuji. Částečně proto, že jsem jí zahlcen ní můžete dozvědět, co funguje a na co by bylo nejlepší zapomea přemýšlím o tématu, a pak i proto, že mě ještě nezklamala. Je nout.
chybou si myslet, že každý spisovatel má jasnou a realistickou představu, co ten den bude dělat. Většina z nás sedí každé ráno před Co si myslíte, že je dosud vrcholem vaší kariéry?
prázdným papírem a doufá, že se na něm objeví text Tolstého nebo
Schopnost psát romány je tak výjimečná výsada. Pokaždé, když si
Joyce. V mém případě se tak zatím nestalo.
to připomínám, cítím se dobře. Ty vrcholy přicházejí každý den. TřeV kterém okamžiku jste si uvědomil, že psaní je ta správná „věc ba včera v noci to byla autogramiáda v knihkupectví. Cítil jsem, že
pro vás”?
mě lidi rádi vidí a mně dělalo radost, že se jim mohu podepsat do
knih. Dnes je to zase, když se ptáte a já odpovídám.
Píšu už od už od dětství. Ale nikdy jsem si nemyslel, že bych se tím
mohl živit. Až se mi podařilo vymyslet postavu, o níž jsem si myslel, Píšete podle nějakého pevného plánu?
že by mohla být pro čtenáře zajímavá. Byl to nevlastní syn řezníka.
Román Řezníkův učeň vyšel v roce 1980. V psaní románů jsem po- Dřív jsem psal vždycky, když jsem mohl a kdekoli to šlo. V noci,
kračoval až do roku 1991 nebo 1992, aniž bych opustil stálé o víkendech, před úsvitem, během oběda v nějaké kanceláři. Pracoval dokud, mě únava nezmohla. Teď mám rodinu a všichni jsme si
zaměstnání.
zvykli, že psaní je mým povoláním. Začínám, když děti odejdou do
Kde všude jste pracoval?
školy, a přestanu, když se vrátí domů. Nepracuji v noci, pokud mě
netíží nějaký termín.
Vystřídal jsem dost pracovních pozic. Pracoval jsem v továrně, která
vyráběla brusné kotouče, nebo plechovky pro Pepsi Colu, byl Jak trávíte volný čas?
dělníkem v národním parku, kde jsem se staral o zeleň na golfovém
hřišti, vyráběl štětce i čistil záchody. Vyzkoušel jsem si povolání Většinou se svou rodinou a velmi malým počtem blízkých přátel.
komerčního rybáře na Santa Barbaře, byl univerzitní správce, Co byste rád vzkázal svým čtenářům?
scenárista a producent televizních seriálů. Snad jsem na něco
Myslím, že udělám to, co jsem nikdy nedokázal. Totiž poděkovat
nezapomněl.
všem, kteří si našli mé knihy a přečetli je. Udělalo mi to velkou
Jakou radu byste dal někomu, kdo by se chtěl stát spisova- radost.
telem?
(Ze zahraničních pramenů)
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V NAŠEM USPĚCHANÉM
A KONKURENČNÍM SVĚTĚ SNADNO
ZAPOMÍNÁME NA ZÁKLADNÍ VĚC:
ŽE UŽÍVAT SI SVÉ DĚTI JE JEDNOU
Z NEJLEPŠÍCH VĚCÍ, CO MŮŽEME PRO SEBE
I PRO NĚ UDĚLAT.
Rodičovství není snadné – milujeme své děti a děláme pro ně, co můžeme. Ale opravdu závisí úspěch
potomků na tom, kolik úsilí věnujeme jejich školním výsledkům a volnočasovým aktivitám? Dítě na
vlastní pohon vás přesvědčí, že trend přehnané péče, tzv. helicopter parenting, je prokazatelně
škodlivý. A že to nejlepší, co můžete dětem poskytnout, je pocit kontroly nad svým životem.
Vyzkoušejte, je to snadnější, než si myslíte.
William Stixrud a Ned Johnson mají za sebou v součtu šedesát let praxe s demotivovanými, úzkostnými a depresivními dětmi. Znají všechna vaše rodičovská trápení a mají na ně řešení. Dokazují to
nejen výzkumy o funkci mozku a objevy z oblasti behaviorální terapie, ale zejména úspěchy, kterých
dosáhli u svých klientů po změně přístupu rodičů. S empatií, vlídností a hlubokým pochopením pro vaše
obavy vám vysvětlí, že stejně jako u dospělých je totiž nejdůležitější podmínkou správného nastavení
emočních a psychických procesů pocit kontroly: dítě musí cítit, že svůj život může ovlivňovat.
Neznamená to však, že se máte vzdát veškeré své autority. V této rodičovsky úlevné knize se dozvíte,
jak přestat být šéfem a stát se svému dítěti důvěryhodným konzultantem i milující oporou a jak u svých
dětí vybudovat silnou vnitřní motivaci a psychiku odolnou vůči stresu. Je to dlouhá cesta, ale stojí za to
se na ni vydat: na jejím konci čeká rodinná pohoda a štěstí.
Přeložila: Eva Nevrlá
Brožovaná, 376 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-7555-065-1
Zakoupit můžete zde

https://www.melvil.cz/kniha-dite-na-vlastni-pohon/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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vějších dobách, a to včetně období velké hospodářské krize, druhé
světové války nebo studené války. Mají to dnes děti opravdu těžší
než za časů velké hospodářské krize? Anebo děláme něco, co jim
podkopává přirozenou schopnost zvládat nepříznivé situace?
Na první pohled se k sobě jako spolupracovníci moc nehodíme. Bill Nemají-li děti zdravou míru kontroly nad svým životem, cítí se bezje celostátně uznávaným klinickým neuropsychologem a již přes mocné, přemožené a často upadnou do pasivity a rezignace.
třicet let pomáhá dětem vyrovnávat se s úzkostí, poruchami učení Nemohou-li se naučit provádět smysluplné volby, existuje vysoké
a problémovým chováním. Vyznačuje se klidnou povahou, která je riziko, že se u nich rozvinou úzkosti, deprese, problémy se souzřejmě výsledkem desítek let praktikování transcendentální medi- středěním a zvládáním vzteku. Snadněji také podléhají sebetace. Ned založil společnost PrepMatters, jednu z nejúspěšnějších destrukci či sebemedikaci. Přes množství prostředků a možností,
doučovacích organizací v zemi. Je energickým příslušníkem gene- jež jim rodiče nabízejí, nebudou prospívat. Bez pocitu kontroly si
race X, věnuje se vzdělávání mladých a jeho studenti o něm pro- vnitřní chaos (bez ohledu na prostředí, okolí a podporu) vždy vyhlašují, že má nadšení za tři. Seznámili jsme se před několika lety bere svou daň. Každému svědčí, má-li pocit, že může svět kolem
sebe ovlivnit. Proto ve výtahu znovu
na odborné konferenci, kde jsme oba
a znovu mačkáme tlačítko pro zavření
přednášeli. Začali jsme se spolu bavit
V knize se mimo jiné dozvíte
dveří, přestože většina z nich nefunguje.
a zjistili zajímavou věc. Přes naše odlišné
vzdělání, odborné zaměření a klientskou n Které čtyři typy demotivace u dětí Potvrdilo se to i v jedné pozoruhodné
studii ze sedmdesátých let minulého
základnu jsme měli stejný cíl: po-máhali
rozeznáváme a jak s nimi pracovat,
jsme dětem překonávat podobné prob- n proč vnější motivace z dlouhodobého století prováděné v domově důchodců.
Klienti, kterým dalo vedení najevo, že
lémy, a to způsobem, který se překvapivě
hlediska selhává,
nesou za svůj život zodpovědnost
doplňoval. Bill k problémům dětí přin co dětem způsobuje toxický stres (například měli možnost rozhodovat
stupuje z hlediska rozvoje mozku a Ned
a proč se mezi nimi šíří epidemie
o svých činnostech), se dožili vyššího
zase prostřednictvím psychologie úspěúzkosti a deprese,
věku než ti, za něž ve všem rozhodoval
chu. Postupně jsme viděli, že naše pon jak si naopak mohou vybudovat odol- zdravotnický personál. Proto také děti,
znatky a zkušenosti do sebe zapadají
nost vůči stresu, z níž budou čerpat
které se samy rozhodnou, že si udělají
jako kousky skládačky. A i když Nedovi
celý život,
klienti většinou zápasili s panikou, že se n jak pomáhat dětem s poruchami učení, úkoly (či neudělají) nebo že se budou
učit na standardizované testy SAT pro
nedostanou na Stanford, kdežto Billovi
autistického spektra, nebo ADHD,
klienti měli problém se vůbec na nějakou n kterou školu vybrat a jak řešit náročné přijímání na vysoké školy (či se na ně
rozhodnou neučit), budou šťastnější,
školu dostat, oba jsme při práci s dětmi
komunikační situace s učitely,
vycházeli ze stejné úvahy: Jak jim pomoci n jak si odnést to nejlepší ze světa méně ve stresu a ve finále schopnější
najít své místo v životě. Přejeme si, aby
získat kontrolu nad životem? Jak jim
digitálních her a přitom nepodlehnout se naše děti v náročném globálním
pomoci najít jejich vlastní vnitřní motivaci
závislosti,
a vytěžit z jejich potenciálu co nejvíce? n jak se správně připravit na zkoušky ekonomickém prostředí dobře uplatnily,
vybudovaly si postavení i potřebnou
K tématu kontroly nad životem, tedy
a testy,
sebedůvěru. Milujeme své děti a chceschopnosti řídit a ovlivňovat svůj život,
n co můžete pro zlepšení vztahů udělat me, aby žily šťastně a spokojeně ještě
jsme se dostali přes výzkumy o stresu
už dnes večer.
dlouho poté, co my už tady nebudeme.
a studie týkající se motivace. Sledujeme
Všechno to jsou úctyhodné cíle. Ale když
je, protože se většinou u svých dětských
uvažujeme,
jak
jich
dosáhnout,
uchylujeme se k několika mylným
klientů snažíme minimalizovat dopady stresu na jejich výkon
předpokladům:
a duševní zdraví. Chceme je dovést ke zdravé míře sebemotivace – něco mezi nadměrným perfekcionismem a apatickým „tak Mylný předpoklad č. 1: K úspěchu vede úzká stezka a nedej
už mě pusťte na počítač“. Z výzkumů jasně vyplynulo, že nízká bože, aby z ní naše dítě sešlo. V sázce je příliš mnoho – prostě
míra kontroly je významným faktorem stresu a klíčem k rozvoji nemůžeme nechat rozhodování na něm samotném. Tento
motivace je samostatnost ve smyslu možnosti samostatného roz- předpoklad vychází z principu vzácnosti, podle nějž má-li být mladý
člověk úspěšný, musí být neustále soutěživý – za jakoukoli cenu.
hodování.
Začali jsme tušit, že jsme na stopě něčemu důležitému, a rozhodli Mylný předpoklad č. 2: Pro úspěch v životě je klíčové být úspěšný
se téma zkoumat důkladněji. Zjistili jsme, že zdravá míra kontroly ve škole. Bude jen několik vítězů, ale hodně poražených. Takže
souvisí prakticky se vším, co bychom pro své děti chtěli – aby byly buď Yale, nebo prodavač v McDonald’s. V důsledku toho se děti
tělesně i duševně zdravé, zažívaly úspěch ve škole a zároveň byly buď naprosto fanaticky snaží, nebo naopak svou snahu už předem
šťastné. V průzkumech z let 1960 až 2002 studenti středních a vy- vzdají.
sokých škol stabilně vykazovali nižší a nižší úroveň interního místa Mylný předpoklad č. 3: Budeme-li na děti víc nakládat, budou
řízení, tzv. locus of control (přesvědčení, že mohu řídit svůj osud) z nich v dospělosti schopnější a úspěšnější lidé. Nemají naši
a vyšší úroveň externího místa řízení (přesvědčení, že můj osud šesťáci tak dobré výsledky jako šesťáci v Číně? Dobře, budeme je
ovlivňují různé vnější síly). A právě tento jev se často klade do sou- učit matematiku z devítky. Je rok co rok těžší dostat se na vysovislosti se zvýšenou náchylností k úzkosti a depresi. Faktem je, že kou? Dobře, nacvakáme jim rozvrh tak, aby se toho naučili víc.
mladiství a mladí dospělí dnes vykazují průměrně pětkrát až Mylný předpoklad č. 4: Svět je nebezpečnější než kdy dříve. Je
osmkrát častěji příznaky úzkostných poruch než mladí lidé v dří- potřeba mít děti stále pod dohledem, aby si něco neudělaly nebo
se nějak špatně nerozhodly.

Proč je důležité mít pocit
kontroly nad životem
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Od poloviny minulého století
si děti, adolescenti a mladí
lidé v USA stěžují na to, že
jejich životy se jim stále více
vymykají jakékoli kontrole,
a to vyvolává stále rostoucí
míru úzkosti a deprese.
Tímto problémem se zabývají ve své nové
knize Dítě na vlastní pohon William Stixrud
a Ned Johnson. Píší, že příliš kontroly může
způsobit stres a zničit motivaci jedince.
Autoři jsou přesvědčeni, že dát dětem
důvěru, je třeba už v dětství. Mnozí rodiče to
však považují za obtížné. Namísto
důvěřování svým potomkům trvají na tom,
aby vše probíhalo od domácích úkolů až po
schvalování jejich přátel. Pro tyto rodiče mají
Stixrud a Johnson jednoduchou zprávu:
Stop. Místo toho, abyste si určili roli jakéhosi
šéfa nebo manažera svého dítěte, zkuste být
jeho konzultantem.
Hovořili jsme s Williamem Stixrudem,
neuropsychologem, který posledních třicet let
pomáhá rodičům a dětem najít v životě
správné motivace.
Začněme s názvem knihy. Co to znamená Dítě
na vlastní pohon, to jako že se má samo
rozhodovat?
Když jsem se zabýval psychoterapií, ohromilo
mě, kolik mladých lidí se jí účastnilo. Řekl jsem si,
že jsem vlastně celý život strávil snahou naplnit
očekávání jiných. A tak mě napadlo, že se také
pokusím zjistit, co je opravdu důležité pro mě.
Domnívám se, že „dítě na vlastní pohon“ si bere
energii z vlastní motivace, narozdíl od toho, aby
plnilo očekávání jiných, čekalo na odměny a žilo
v nejistotě nebo strachu.

WILLIAM STIXRUD

Aby se děti byly schopny samy řídit, musí si
osvojit schopnost kontroly nad svými životy a být
aktivní v tom, že řídí svůj život směrem, kterým
chtějí jít.
Konzultanti, ne manažeři? Někteří rodiče se
ale budou těžko vzdávat absolutní kontroly
nad životem svých dětí.

je klinický neuropsycholog,
který již přes třicet let pomáhá dětem vyrovnat se
s úzkostí, poruchami učení
a problémovým chováním.
Působí ve washingtonské
nemocnici Children‘s National a na Univerzitě George Washingtona, kde
přednáší na téma mozku
mladistvých, motivace, účinků stresu a vlivu používání technologií.
NED JOHNSON

je zakladatelem významného doučovacího centra
PrepMatters ve Washingtonu a spoluautorem knihy Conquering the SAT
(Jak zdolat testy SAT). Je
vyhledávaným přednášejícím a koučem v oblasti
studijních dovedností, vztahů mezi rodiči a dospívajícími nebo zvládání úzkosti.

Když jsem provozoval terapii – vracím se zpět
o třicet let – vybavuje se mi rodina po rodině
a slyším v podstatě stále stejnou větu:
„Nenávidím čas po večeři v našem domě,
protože je to jak třetí světová válka.“ A byl jsem
ohromen tím, kolik nesmyslných bojů vzplálo
nad domácími úkoly – šlo o naprosto neproduktivní střety, nesmírně stresující a stavějící dítě
proti jeho rodičům.
Navrhl jsem jim větu: „Na to tě moc miluji, než
abych s tebou zápasil nad tvými domácími
úkoly.“ A pak ještě otázku: „Jak ti mohu pomoci?“ Můžete si určit, co nazývám konzultační
hodiny, mezi 18:30 a 19:30, a prostě řeknete:
„Nebudu s tebou bojovat. Tohle je tvá práce a já
respektuji, že se s ní dokážeš vyrovnat,
a budeš-li chtít, já ti pomůžu. Když se tím rodina
začala řídit, zpravidla mi sdělila, že dusno u nich
doma se jakoby zázrakem rozplynulo.
Těžké to může být zvláště pro nervózní
rodiče, kteří hledí pouze na to, aby jejich děti
nosily ze školy jen dobré známky, dostaly se
na prestižní vysoké školy a získaly dobře
placenou práci. Jak jim pomáháte tyto často
přehnané ambice eliminovat?
Každý z nás má to, čemu říkám společná iluze.
Znamená to, že cesta k úspěchu je extrémně
úzká a pokud z ní sejdete, utopíte se.
Výzkum naznačuje, že není tak velký rozdíl mezi
tím, zda studujete na vysoké škole, nebo si
vedete úspěšné v nějaké profesi. Jde o to, jak
jste se svou rolí spokojeni a jak jste šťastní.
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LIDÉ ZAPOMENOU, CO JSTE ŘEKLI,
LIDÉ ZAPOMENOU, CO JSTE UDĚLALI,
ALE NIKDY NEZAPOMENOU,
JAK JIM S VÁMI BYLO. MYSLETE NA TO,
JAK VAŠIM DĚTEM S VÁMI JE.
JAK CHCETE, ABY SE CÍTILY? MILOVANÉ.
MAJÍCÍ VAŠI DŮVĚRU. SCHOPNÉ.
ˇ JE TO I SPOLEHLIVÝ KOMPAS PRO
NECHT
VAŠE RODIČOVSKÁ ROZHODNUTÍ. ˇ
Musíme být také ve shodě s realitou. A realita je taková, že rodiče
nemohou být zodpovědní za dítě, že si vždy udělá domácí úkoly
a vypracuje je dobře.
V některých ohledech se rodiče k dítěti chovají až neuctivě. Víte,
vycházím z jistoty, že naši potomci mají v hlavě mozek a chtějí,
aby jejich životy dobře fungovaly. A to je třeba respektovat.
V knize se svěřujete i se svými zkušenostmi. Jaké byly?
Když moje děti byly malé, právě jsem četl nějakou studii, která
dokazovala, že existuje velmi malý rozdíl mezi stanovenými cíly
a faktickým úspěchem v životě. A tak, když byly moje děti na
základní škole, řekl jsem jim: „Jsem rád, že se můžete pochlubit
svým vysvědčením, ale moc se o ně nestarám. Mnohem víc mi
záleží na tom, abyste pracovali tvrdě a vaše studijní úspěchy vás
formovaly i jako člověka. I pro mě je důležité, zda si stanovíte, že
chcete být sportovcem nebo muzikantem, protože to je to, v čem
se můžete rozvíjet a být úspěšní.”
Když byla moje dcera na střední škole, přišla na přednášku, kterou
jsem věnoval adolescentnímu mozku, ve které jsem zmínil nízkou
korelaci mezi předpoklady a úspěchem. Svěřila se mi s určitými
pochybnostmi, a já ji moc neodporoval i přesto, že jsem byl o těchto
závěrech přesvědčen.
Předpokládám, že pokračovala ve studiu na vysoké škole?
Ano, teď získala titul Ph.D. ekonomie na University of Chicago. Je
to skvělá dívka a opravdu dobrý student. Získala cenné zkušenosti
a pochopila, že lidé mohou být úspěšní. Stala se vzorem pro mého
syna, který se tak snadno neučil
a potřeboval pomoc, aby se dostal
na vysokou školu. I on ale získal titul
Ph.D. v oboru psychologie.
Jeho domácí úkoly jsem nikdy
nekontroloval. Když jsem si všiml, že
v nějakém předmětu neodvedl velmi
dobrou práci, nabídl jsem mu pomoc
a on ji často přijal, a to jen díky tomu,
že věděl, že se vzdělává pro sebe
a já jsem jen připraven pomoci, kde
budu moci.

Domácím úkolům se hodně věnujete…
V roce 1986 jsem napsal pár článků o domácích úkolech. Hlavně
jsem zkoumal jejich vliv na učení. A byl jsem ohromen, když jsem
se v té době dozvěděl, že mezi množstvím času stráveného vypracováním domácích úkolů a tím, co se naučíte na základní škole,
neexistuje prakticky žádný vztah. A to je také důvod, proč jsem
dospěl k závěru, že nemá smysl bojovat s dětmi a vyvolávat všechny tyto stresy kvůli něčemu, co nepřispívá ke vzdělání.
O třicet let později jsem se tomuto problému věnoval znovu a došel
v podstatě ke stejnému závěru.
Myslím, že nejmoudřejší je snažit se inspirovat děti, aby se doma
učily a netrávily hodiny na sociálních sítích nebo hrály videohry.
Chci, aby samy vědomě pracovaly na svém rozvoji a učitelé je
k tomu inspirovali.
Říkáte, že nejlepší způsob, jak motivovat dítě k věcem,
o kterých si myslíte, že by se na ně mělo zaměřit, je umožnit
mu, aby jim ve svém zájmu co nejvíce času věnovalo. Proč?
Reed Larson studuje vývoj adolescentů se silným zaměřením na
motivaci. A před několika lety dospěl k závěru, že nejlepším
způsobem, jak přispět k rozvoji staršího adolescenta, je povzbudit
jeho zájem o koníčky, které miluje.
Jde o to, že pokud je dítě hluboce zapojeno do něčeho, co rádo
dělá, vytvoří se v mozku stav, který produkuje vysokou energii,
podporuje značné úsilí s nízkou zátěží.
Já jsem na střední škole patřil k lepším studentům, a to jsem stihl
zabývat se minimálně dvě nebo tři
hodiny v noci rockovou hudbou.
Byl jsem v kapele a naučil jsem se
hrát na nástroje, učil se akordům
a harmonii. Cítím, že jsem si
opravdu vycvičil mozek, čehož
jsem potom mohl využít ve své
profesionální kariéře.

(Ze zahraničních pramenů)
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Lesley–Ann Jonesová
FREDDIE MERCURY
Zdá se, že všichni víme, kdo to byl Freddie
Mercury. Bohem nadaný zpěvák formace čtyř
muzikantských individualit Queen. Muž, který
skupině propůjčil její nejcharakterističtější
ochrannou známku: svůj hlas. Interpret
a autor nezapomenutelných skladeb – od Bohemian Rhapsody přes We Are The Champions až po Innuendo. Extravagantní jedinec, libující si v okázalosti hudební i módní. Původem ze Zanzibaru, kde se narodil rodičům
perského původu. Homosexuál dlouho skrývající svou orientaci a první skutečně očividná
oběť AIDS z uměleckých kruhů.
A přece se nám bude zdát, že se o Freddiem Mercurym sotva můžeme dozvědět něco
nového a neznámého, ovšem jen do chvíle, než se začteme do jeho rozsáhlé biografie, kterou před čtyřmi lety vydala Lesley-Ann Jonesová.
Autorka se s Mercurym znala dlouhá léta, protože v 70. a 80. letech byla hudební publicistkou pro některé významné britské listy. Dá se říci, že byli přáteli. Proto jí po zpěvákově smrti
nezůstaly zavřené přístupové cesty nejen ke zbylým členům skupiny, ale ani ke zpěvákovým
příbuzným a přátelům. Jonesová vedla desítky rozhovorů s lidmi, kteří byli Mercurymu po
třicet let nablízku – od Mary Austinové, kterou poznal roku 1969, šest let
s ní žil a úzké kontakty s ní mu i v dalších letech umožňovaly maskovat svou převažující
sexuální orientaci, až po posledního přítele Jima Huttona, který byl se zpěvákem i v jeho
posledních chvílích. Třebaže manažer Queen se celou svou autoritou postavil proti vydání
její knihy, přemluvila Jonesová k rozhovoru o zesnulém kolegovi kytaristu Briana Maye. Se
stejnou vehemencí, s jakou se pustila do pátrání po Mercuryho rodném listu, se snaží vypátrat tajené místo jeho posledního odpočinku.
Z těchto střípků se postupně skládá rozporuplná osobnost muže, který dokázal být stejně
krutý jako něžný, sebestředný stejně jako nesobecký, člověka, u něhož se střídaly
psychické propady s obdobími bezbřehého štěstí, umělce arogantního na scéně, avšak
citlivého a vnímavého mimo ni. Lidé, pro něž je imperativem heslo the show must go on
z názvu stejnojmené písně Queen, zřídka bývají jiní…
Překlad: Eva Bohuslavová
Vázaná, 344 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7595-182-3
Zakoupit můžete zde

http://www.bbart.cz/katalog.asp?id=404
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Kapitola druhá:
SPICE OF LIFE
VŮNĚ ŽIVOTA
Znáte lepší místo ke zrození legendy než území, které má pověst
legendy samo o sobě? Zanzibar, stejně jako Benátky, zůstává
v povědomí světa jako velmi romantické místo. Už jen samo jméno
vykouzlí strhující obrazy romantické i bouřlivé minulosti. Zinjibar
nebo Zanguebar, Země černochů, zněl středověký název, označující celé východoafrické pobřeží. Nádherné příběhy, např. o Sindibádovi, Ali Babovi či smělých arabských princích, se vynořily
právě z tohoto odkazu. Nejen pojmenování, ale všechna kouzla
východní země zaslíbené zdědilo místo, které nyní nese tento
název.
Sotva tečka v atlasu, přibližně šest stupňů jižně od rovníku, Zanzibar vlastně tvoří ne jeden, ale dva ostrovy. Jeden se jmenuje
Unguja a ten vzdálenější Pemba, usazený v Indickém oceánu dále
od východního pobřeží Afriky. V současnosti tvoří, spolu se sousední Tanganijkou, bývalou německou a později britskou kolonií,
Spojenou republiku Tanzánie. Ke spojení došlo v 60. letech. Na tak
nepatrné území zakusil Zanzibar důkladný příděl korupce, rozvratu
i hrozných ztrát na životech. Dobýván po celá staletí každou možnou rasou neohrožených dobyvatelů, od Asyřanů, Sumerů, Egypťanů, Féničanů, Indů, Peršanů, ománských Arabů a Malajců až
k Číňanům, Portugalcům, Holanďanům a Britům, jeho historie se
dá číst jako kapitoly z Pohádek tisíce a jedné noci. Někteří přišli
kvůli obchodu, jiní hledali bohatou kořist, další se vydali za exotickým novým životem. Všichni nalezli, co hledali, a mnozí dokonce
i více. Někteří, zejména šírázští Peršané – ze starověkého opevněného města Šíráz, nyní na území jižního Íránu – ománští Arabové
a mnohem později Britové se tu usadili a začali vládnout. Je
dokázáno, že svahilská civilizace v této části světa sahá stejně

daleko do minulosti jako éra islámu. Poté, co byl v roce 1818 zjištěn
výskyt hřebíčkovce, což vyvolalo růst prosperujícího obchodu
s kořením – ostrované začali pěstovat i jiné druhy koření, např vanilku a kardamom, pepř, zázvor a muškátový oříšek – název
Zanzibar se rozrostl o čtyři slůvka, která se stala jeho nedílnou
součástí. The Spice Island Of Zanzibar vídal misionáře a cestovatele, jak procházejí jeho branami při pouti na černý kontinent.
Harémy, palácové intriky a útěky zanzibarských knížat do Evropy,
to vše zesilovalo romantické kouzlo.
Zanzibar získal pochybnou proslulost jako kvetoucí obchodní středisko nejen se slonovinou, ale i s otroky. Jeho pověst coby největšího otrokářského překladiště na východním pobřeží představuje něco, za co se moderní Zanzibařané pochopitelně stydí.
Každým rokem, až do zrušení otroctví, prosazeného konečně roku
1897, nejméně 50 000 Afričanů přivlečených od dalekých jezer
střední Afriky muselo projít tímto barbarským tržištěm v jedné
z nejhorších kapitol nelidskosti, jakou kdy tzv. civilizovaný svět
vůbec poznal. Existují zápisy o tom, že mladá dívka se dala koupit
za „jeden prvotřídní sloní kel, novou košili nebo 13 anglických jehel
na šití“. Otroci byli v zoufalých houfech hnáni jako stádo směrem
k pobřeží, což popsal jeden ze společníků badatele Davida Livingstona: „Já sám jsem jich spatřil celá procesí – někdy o čtyřech až
pěti stech – nedávno chycených, jak se dalo usoudit podle jejich
rozedřených a krvácejících šíjí, podle očí zalitých slzami,
především mladých chlapců od 10 do 18 let, jak je ženou cestou
tím nejnelidštějším způsobem.“
Nyní se Zanzibar stává stále oblíbenějším cílem turistů konce 20.
století; hanebné skutky nedávné minulosti jsou s úlevou zapomenuty, dnes u exotických břehů ostrova přistávají houfy moderních cestovatelů. Přicházejí si vychutnat jeho odlišnou kulturu
a architekturu, odpočívat na více než dvou tuctech pláží s pískem
jemným jako pudr, spočinout v jeho křišťálově čistých vodách.
A také přicházejí proto, že se zde narodil Freddie Mercury, což je
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okolnost, kterou si ti, kdo organizují
když uvážíte, jak miloval Jimiho
turistický ruch Zanzibaru, začali uvěHendrixe, který byl po celou dobu jedomovat teprve nedávno. Nenajdete
ho absolutním rockovým idolem.
tu žádné pamětní desky, žádné paNikdy jsem tomu nepřišel na kloub
mátky, žádný náhrobek na jeho poa myslím, že to nedokážu ani nyní.“
čest. Za to nemusíme Zanzibar odsuProč Freddie zastával tento postoj,
zovat, je třeba říci, že nic podobného
zůstává záhadou. Můžeme o tom jen
není ani v Londýně. Ale občas o něm
spekulovat, jelikož Freddie nezanebývá zmínka v turistických průvodcích
chal žádný klíč k rozluštění tajemství.
a v televizních programech o ZanziRockový zpěvák, podle závazných
baru. Freddie Mercury a zanzibarské
měřítek, byl nejlépe rodilý Američan,
ostrovy koření jsou spojeni navždy.
protože Spojené státy byly kolébkou
V tomto odlehlém koutku planety Párrock’n’rollu. V horším případě by měl
sova zbožná mladá manželka, půvobýt narozený v Londýně, nebo, díky
dem v Indii narozená Peršanka, poBeatles o něco později, v Liverpoolu.
rodila ve čtvrtek 5. září 1946 své prvoBílý Anglosas byl nejžádanější, ale
rozené dítě. Šťastná, že může oznámit
černý Američan také nebyl k zahosvému rozradostněnému manželovi
zení: mohli jste alespoň argumentoBomimu Bulsarovi, že dítě je nejen živat, že vaše krev koluje modře ve
vé a zdravé, ale dokonce je to chlapec
stylu rhythm and blues.
– což podle jejich víry bylo požehnáTehdy bylo dost obvyklé, že osobnosti
ním, protože to znamenalo pokračorocku a popu zamlžovaly podrobnosti
vání rodinného jména – Jer Bulsarová
ze své minulosti, aby vytvořily iluzi
se zotavila z vyčerpávajících porodúžasného osobního kouzla, které
ních bolestí i z namáhavého porodu ve
bylo veřejnosti předkládáno špičspartánském, leč laskavém prostředí
kovými publicisty pobírajícími obrovzanzibarské ústřední nemocnice. Již
ské honoráře.
tam začala přemýšlet, jaké jméno by
Pokud jsem chtěla odhalit pravdu,
měli svému dítěti dát. Jelikož byli
nezbývala mi jiná možnost než vy.Pársové, stoupenci monoteistického
pravit se na Zanzibar a prozkoumat
zoroastrijského náboženství, jehož
Freddieho minulost osobně. A tak
Socha Freddieho Mercuryho v Montreux.
kořeny sahají zpátky na začátek 6.
jsem 19. ledna 1996 vyrazila na nezaFoto Beth Geiger
století př. Kr., měl manželský pár omepomenutelnou cestu, která začala
zenou volbu. Dohodli se na jménu Farrokh. Jméno bylo zaregistro- letem do Dar es Salaamu v Tanzánii přes keňské Nairobi. Přesun
váno, jak se sluší a patří, otcem dítěte dle zákonných předpisů na na Zanzibar se dá provést buď malým letadlem, mořskou raketou,
státní matrice.
nebo lodí. Vybrala jsem si cestu lodí, která trvá hodinu a 45 minut,
To, že se narodil jako Farrokh Bulsara a na Zanzibaru, bylo pro a pak pokračovala asi pět kilometrů dál po hlavní cestě vedoucí
Freddieho zcela zjevně zdrojem mnoha stísňujících pocitů trapnos- k letišti do Mbweni Ruins, kde, jak mi doporučili, jsem mohla sehnat
ti, které ho neopouštěly po převážnou dobu jeho dospělosti. Z ne- slušný a bezpečný hotel. Ačkoli je Zanzibar úředně částí
pochopitelných důvodů to byla zavřená kniha, něco, o čem pro- Sjednocené republiky Tanzánie, žárlivě si střeží svou autonomii
zradil jen málo. Při interview, která stejně poskytoval jen spo- a dává si záležet, aby zahraniční návštěvníci, ať už přijíždějící či
radicky, nechtěl o tomto tématu nikdy hovořit. Novináři, kteří s ním odjíždějící, prošli jejich vlastními imigračními, zdravotními i celními
úzce spolupracovali v dobách začínající slávy Queen, potvrzují, že procedurami. V přístavišti Dar es Salaamu často vypukne pěkná
Freddie odmítal vyprávět o svém dětství a už vůbec nebyl ochoten mela, když si někteří z návštěvníků usmyslí zaplatit si vstup na loď
mluvit o místě či okolnostech svého narození.
tak, že podstrčí do úřednické dlaně americké dolary.
„To je pravda,“ souhlasí Tony Brainsby, nezávislý publicista, který Na nábřeží stojí impozantní sultánské paláce, středověká arabská
měl na starosti styk s veřejností během raného období Queen.
pevnost se zvolna rezavějícími děly, koloniální budovy a spousta
„Kolem svého původu zachovával neustálé tajnosti. Dokonce mi výstavných sídel velkoobchodníků. Tyto domy, některé honosné,
nikdy neřekl ani své pravé jméno. Určitě by mě ani nenapadlo, že jiné skromnější, ale všechny s bohatě vyřezávanými dřevěnými
začínal jako nějaký Farook, Farrokh, nebo jak – to bylo něco, dveřmi symbolizujícími bohatství těch, kteří kdysi přebývali uvnitř,
k čemu se nikdy nehlásil. A co víc, celé roky jsem byl přesvědčen, jsou pro architekturu Zanzibaru všeobecně typické. Jedno z nejže jeho pravé příjmení bylo ‚Bulsova‘ – a přitom jsem byl jejich honosnějších sídel se pyšní ne zrovna nejskromnějším přídomkem
zástupce pro tisk. Divné bylo, že měl celkem tmavou pleť, něco „Mabo Msiige“ („Nenapodobujte“), jehož stavitel, podle vyprávění
mezi Orientálcem a Asiatem, takže se nedal zakrýt fakt, že přišel průvodce, spotřeboval koše a koše vajec, aby zpevnil jeho základy.
odněkud z nezvyklých míst, nebo měl přinejmenším exotické ro- Za nádhernými domy se rozkládají labyrinty bazarů a úzkých
diče. Dneska si myslím, že to chtěl zapírat, i když ne ve zlém úmys- prašných uliček. Tam naše pátrání po Freddiem začíná.
lu, nebo že by snad byl rasista, to v žádném případě. Už proto, • • •
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Bylo jen málo lidí, kterým bylo dopřáno nahlédnout za třpytivou fasádu Freddieho Mercuryho.
Jednou z nich byla novinářka Lesley-Ann Jonesová, která měla štěstí se Freddiemu přiblížit a
popsat jeho pomalý, ale stabilní vzestup ke slávě i jeho sestup do nebezpečných končin
nevědomí. Byl to přece muž, který prohlásil: „Darling, já dělám všechno s každým.“ Napsala
příběh člověka ... a hudby, kterou miloval.
Kdy jste se rozhodla napsat biografii
Freddieho Merkuryho a proč jste ji za
několik let vlastně psala znovu?
Dobrá otázka. Ale není to tak úplně pravda.
Nepsala jsem novou knihu. Jen ji doplnila.
Nová verze obsahuje proti té původní o 102
rozhovorů více. O první knihu mě požádal
v roce 1996 můj literární agent. Freddie
zemřel v listopadu roku 1991. Pak tu byla asi
rok nebo dva kniha, kterou napsal Jim
Hutton, poslední Freddieho partner. Tato
kniha byla mimořádně dobrá. Přesto mě
vydavatel oslovil, zda bych se nepokusila
napsat obecnější biografii, která by nebyla
pouze popisem vztahu od blízké osoby. Byla
jsem skupině Queen nablízku, a tak jsem
nadšeně souhlasila. Kniha vyšla a byl o ni
velký zájem. A pak asi v roce 2010 se objevily
informace o záměru natočit celovečerní film
o Freddieho životě. Můj vydavatel chtěl
atmosféry šílenství z možného filmového
zpracování využít a nabídl mi nové vydání
knihy. Byl asi hodně překvapený, když jsem
s tím nesouhlasila. Navrhla jsem mu však, že
ji doplním. Zprvu úplně nechápal, protože
Fereddie byl už skoro dvacet let mrtvý
a zdálo se, že už o něm bylo všechno řečeno.
Přesvědčila jsem ho, že tomu tak není, že se
jeho příběh v průběhu let dramaticky posunul. Posmrtně si podmanil Spojené státy, kde
o něm za jeho života téměř nic nevěděli.
Pomohl tomu zejména úspěch We Will Rock
You – muzikálu, který znamenal objev pro

celou novou generaci příznivců rockové
hudby, jež se narodila až po Freddieho smrti.
A pak basketbalové haly a fotbalové stadióny
opanovaly písně jako We Will You Rock You,
We Are The Champions, One One Bites The
Dust. Fanoušci je začali považovat za hymny
svých klubů. Neskutečně se tím rozšířilo
publikum Freddieho příznivců.
To je fascinující, kdo vám z toho množství
respondentů poskytl nejcennější poznatky
o Freddieho životě?
Lesley-Ann Jones (1956) je
oceňovaná hudební novinářka
a spisovatelka.
Narodila se v Kentu v Anglii.
Je autorkou životopisných knih o
světových hvězdách populární
hudby. Jsou přeloženy do mnoha jazyků. Přspívá také do předních magazínů ve Velké Británii,
USA, Austrálii a Evropě. Působí
v rozhlase a televizi, píše scénáře a spolupracuje na tvorbě
dokumentárních filmů.
Uplatňuje se také v reklamě. Se
svou dcerou natočila pro Saatchi
& Saatchi klip o pampersové
plence. Vysílal se po dobu
osmnácti měsíců po celé Evropě
a zařadil se mezi nejúspěšnější
reklamní spoty.
Je matkou syna a dvou dcer,
s nimiž žije v Londýně.

Jsem si jistá, že to byl Tim Rice. [Poznámka: britský textař a libretista. V roce 1965 se poprvé setkal
s Andrewem Lloydem Webberem a společně napsali svůj
první muzikál The Likes Of Us, který však byl poprvé
uveden až v upravené verzi v roce 2005. Následovaly
muzikály, Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat, Jesus Christ Superstar, Evita a další. Píše
také písňové texty. U příležitosti premiér svých muzikálů
několikrát navštívil Českou republiku. Wikipedia].
Jsem šťastná, že ho můžu považovat za osobního přítele. S Freddiem se dobře znal
a spolupracovali spolu na různých projektech.
Nejvíce jsme se spolu bavili o Merkuryho nejslavnější písni Bohemian Rhapsody. Nahrávání této jediné skladby trvalo tři týdny. To je
doba, za kterou se může natočit celé album.
Skladba se stala hitem v době vzniku – v roce
1975 – navzdory tomu, že je velmi dlouhá –
téměř šest minut, což je dvojnásobek obvyklé
délky singlu v tehdejší době. Podruhé ovládla
žebříčky hitparád v roce 1991 po Mercuryho
smrti. Nikdy mě nenapadlo, že Bohemian
Rhapsody složil Freddie v době, kdy nebyl
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schopen upřímně a otevřeně hovořit
o své sexualitě. Jeho rodiče byli zoroastriané, vyznavači jednoho z nejstarších
náboženství, a kdyby se jim svěřil, s tím,
že je homosexuál, urazili by se a nikdy
by se s tím nesmířili.
Homosexualita je na
Zanzibaru, který je
nyní součástí Tanzanie, stále zakázaná.
V Bohemian Rhapsody Freddie vyjádřil všechny úzkosti, které v sobě
dusil. I ty vyplývající ze vztahu
k Mary Austen,
kterou zbožňoval
a chtěl si ji vzít. Ke
svatbě ovšem nikdy nedošlo. A to
i přesto, že Freddie
Mercury pro Austinovou složil baladu
Love of My Life
z alba A Night at
the Opera a věnoval jí zásnubní
prstýnek. Mary však registrovala signály, které u ní vyvolávaly
pochybnosti, zda je jejich vztah úplně normální. K rozchodu došlo
v roce 1976, kdy z Mercuryho už byla světová superstar, a Mary
Austinové přiznal svou sexuální orientaci.
Když mi to Tim vyprávěl, všechno, co jsem o Freddim dosud
věděla, se mi poskládalo, jak mělo, a já uviděla siluetu malého
muže – to byl onen „starý” Freddie. Nakláněl se ke mně a říkal:
„Přijde čas, kdy budu muset být otevřený sám k sobě, nebo exploduji.“
Jak se jeho rodina vyrovnala s faktem, že jejich syn veřejně
přiznal, že je gay nebo bisexuál, jak o sobě tvrdil?
Myslím, že na celé věci je tragické, že by to přijali, kdyby se jim
svěřil. S jeho rodiči jsem se potkala na párty v hotelu Savoy
k nedožitým 65. narozeninám Freddieho. Hovořila jsem s nimi
i o tom, jak daleko jsme za tu dobu došli v chápání homosexuality
a shodli se, že bylo nešťastné, že se Freddie nesměl otevřeně
hlásit ke své sexualitě. Mohl pomoci gayům bojovat proti AIDS.
Jeho matka mi řekla, že se postoje změnily, a kdyby znali pravdu,
tak by ji přijali.
Kdy jste naposledy viděla Freddieho?
V únoru 1990 na BRIT Awards v Londýně. Kapela Queen tam
získala ocenění za vynikající příspěvek k rozvoji britské hudební
scény. Přišli si na pódium pro cenu a celý sál byl v šoku. Freddie
vypadal hrozně. Byl oblečený do šatů bledě modré barvy, měl
ostříhané vlasy a na první pohled bylo patrné, že není zdráv. Bylo
to srdcervoucí. Freddie přistoupil k mikrofonu a zamumlal:
„Děkuji… Dobrou noc.“ Byla to jeho poslední slova na veřejnosti.

Rozloučil se s hudebním průmyslem, který mu poskytl skvělou
kariéru. Zanechal po sobě výraznou
stopu.
Nezapomenutelné je třeba vystoupení Queen na Live Aid
v roce 1985 ve Wembley,
charitativní akci na pomoc
hladovějícím v Etiopii, bylo
vyhlášeno nejlepším koncertem všech dob.
Jak jste se dozvěděla,
že je Freddie nakažen
virem HIV?
Poplašné zvěsti o jeho
zdraví se začaly šířit asi
od v září 1986 po koncertu v Knebworth Parku.
Bulvár zaplatil Jasonu
Fraserovi, aby ho sledoval. Pořídil fotografie
Freddieho, jak vychází
z ordinace specialisty na
Harley Street. A pak se
v médiích objevovaly
zprávy, v nichž Freddy
Foto Mick Rock
figuroval jako odstrašující příklad toho, co se
s vámi stane, povedete-li promiskuitní život...
To je hodně smutné...
Bylo to bezcitné, hanebné a mnoho lidí se na tisk zlobilo. Manažer
a všichni členové skupiny takové informace dementovali. Říkali, že
je Freddie v pořádku. Klamali, protože respektovali a ctili přání
svého přítele. A tak umíral. Paparazzi čekali dny a noci před
domem v Garden Lodge v Kensingtonu, až zemře. Freddie se stal
vězněm ve svém vlastním domě. Nemohl jít ven, i kdyby chtěl,
nebo mohl. Jsem také novinářka, a tehdy jsem se za svou profesi
moc styděla.
Jste stále v kontaktu s některým z členů skupiny Queen?
Brian May je můj přítel. Když jsem vydala román Imagine (Mulcahy
Books), Brian si přečetl rukopis a napsal mi text na obal.
„Opravdové, surrealistické a jedinečné!“ Je to druh reklamy, o který
se může autorovi jen zdát.
Co pro vás Freddie znamená?
Na pódiu byl Hercules – divoký, obrovský bojovník. Svým šarmem
a uměním klidně ovládl 300 000 lidí. Ale když odcházel z pódia
v závěru koncertu, bylo to, jako by upustil hvězdu. Sehnul se
zpátky k tomu malému, skromnému chlapovi. Neudělal nic dalšího,
aby na sebe upozornil.
„Freddie Mercury of Queen“, to bylo něco jako zákon.

(Volně podle zahraničních pramenů)
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Philip Pullman
KNIHA PRACHU 1:
La Belle Sauvage
Kniha Prachu, první díl zamýšlené trilogie, nás zavádí do
stejného prostředí, v němž se odehrávaly Jeho temné
esence (tedy Zlatý kompas a spol.), Pullman ale děj posunul
do doby o deset let dříve. Hrdinou je jedenáctiletý Malcolm
Polstead, bystrý chlapec s výborným postřehem. Svou nenápadností je přímo předurčen stát se špionem. V hostinci jeho
otce se schází celý Oxford. Malcolm a jeho daemon zde
nepozorovaně vyslechnou spoustu novinek a klevet. Jenže
pak se chlapci do rukou dostane tajná zpráva, v níž se mluví
o nebezpečné substanci zvané Prach. Adresátka zprávy
Malcolma vyhledá a požádá ho o spolupráci ohledně
předávání informací. V hostinci Malcolmových rodičů se
totiž začínají objevovat nezvyklí hosté, ať už z nejvyšších
společenských a politických kruhů, nebo z podsvětí, a všichni jeví zájem o nemluvně
jménem Lyra, kterou mají v péči jeptišky v nedalekém převorství. Turbulentní události
a ničivá potopa nakonec způsobí, že se hrdina spolu s vesnickou dívkou Alicí ocitnou ve
člunu “La Belle Sauvage”. Na palubě s nimi cestuje šestiměsíční Lyra, kterou čtenáři znají
jako hlavní postavu Jeho temných esencí, a obě starší děti mají za úkol dostat ji do
bezpečí k jejímu otci, lordu Asrielovi. V knize se opět kromě lorda Asriela setkáme i s Lyřinou matkou, paní Coulterovou, a s Romunem Coramem van Texelem.
Přeložila Dominika Křesťanová
Vázaná, 432 stran, 698 Kč, EAN: 9788025727379, ISBN: 978-80-257-2737-9
Zakoupit můžete zde https://www.kosmas.cz/knihy/244793/kniha-prachu-1/

Raúlo Cáceres,
Donatien A. F. de Sade
JUSTINA A JULIETTA
Justina a Julietta je dílo španělského komiksového kreslíře
Raúla Cácerese, které ve španělském originále vyšlo v červnu roku 2010 v nakladatelství Viaje a Bizancio. Tento 142
stránkový komiks vznikl jako adaptace nejkontroverznějších
děl Markýze de Sade „Justina čili prokletí cnosti“ a „Julietta
čili slasti neřesti“. V komiksu se střídají epizody ze života
obou sester Justiny i Julietty, v obou případech je vypravěčem Julietta. Prvních pět kapitol vyšlo v časopisu Wet
Fetish, pokračování ve Wetcomix (časopisech vycházejících
v nakladatelství Megamultimedia). Série vycházela až do 16.
kapitoly než byla „cenzurována“. Raúlo Cáceres nám díky své
"Justině a Juliettě" ukazuje Sadeho ve světle dnešní doby,
tělesnějšího a cyničtějšího, zrůdnějšího a opravdovějšího. Představuje nám autora ve své
podstatě, bez výsad, bez přesvědčení, Markýze de Sade pouze pro dospělé…
Přeložila Lucie Kohnerová
Vázaná, 174 stran, 389 Kč, EAN: 9788025726105, ISBN: 978-80-257-2610-5
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/245731/justina-a-julietta/

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

Katherine Center (* 1972) vytvořila
své první literární dílo v šesté třídě
základní školy – byl jím fanouškovský
román o skupině Duran Duran. Tato
raná zkušenost se jí natolik zalíbila, že
se psaní věnovala téměř v každé volné
chvíli: psala básně, eseje, povídky,
deníky... A když nepsala, tak četla.
Na střední škole se jí podařilo získat
stipendium na slovutné Vassar College, kde během studia získala cenu
za nejlepší román. Téměř by se mohlo
zdát, že s takovým startem už se nedá
zaškobrtnout.
A přece – trvalo dlouhých deset let,
než našla nakladatele. Dnes se na to
Katherine dívá s odstupem a říká:
„Znovu se ukázalo, že stále platí rčení:
co tě nezabije, to tě posílí. Každá zlá
zkušenost nás posouvá dál, pokud se
ni díváme správným úhlem pohledu."

„Nic, co nepronikne do vaší duše,
nemůže změnit váš život.”

Katherine Center
JAK TI ZMIZET
ZE ŽIVOTA
Margaret hledí do budoucnosti s oprávněnými nadějemi:
má snoubence, kterého zbožňuje, skvělou práci, zkrátka
všechno, o čem si kdy snila. Pak ale dojde k nenadálému
zvratu. Den, který měl být jedním z nejšťastnějších
okamžiků jejího života, se zvrtne v pravý opak. Během
kratinkého dramatického okamžiku přijde Margaret
o vše, na čem si zakládala.
Ocitne se na nemocničním lůžku, kde se kromě bolesti
a strachu musí vypořádat také s nutností přijmout fakt,
že nic už nebude jako dřív. Následky zranění budou
trvalé. Kariéra je zmařená. Snoubenec, který na jejím
momentálním stavu nese přímou vinu, se najednou chová odtažitě.
Margaret má celou řadu dobrých důvodů, kvůli kterým by mohla propadnout poraženeckým náladám a smutkům. Neudělá to však. Rozhodne se bojovat a najít ve své neutěšené
situaci alespoň něco dobrého. Něco, čeho by se dokázala chytit a jít dál. A kdo ví, třeba
z toho nakonec vyjít silnější než kdy dřív...
Překlad: Jana Vlčková
Vázaná, 344 stran, ISBN: 978-80-7498-314-6
Zakoupit můžete zde https://www.dominoknihy.cz/edice-mimo-edice/jak-ti-zmizet-ze-zivota

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Jedna
Za největší ironii toho večera považuji skutečnost, že jsem
vždycky měla hrůzu z létání. Odjakživa. Letadel se bojím
od chvíle, kdy jsem byla dost stará na to, abych pochopila, co jsou
zač. Létání mi připadalo jako vzpoura proti zdravému rozumu.
Projev arogance. Proč se hnát do vzduchu, když gravitace jasně
chce, abychom se drželi při zemi? Když jsem chodila na střední,
vzali naši moji velkou sestru Kitty a mě na Havaj. Klepala jsem se
od okamžiku, kdy nám tuhle báječnou novinu oznámili, do chvíle,
kdy jsme zase byli v pořádku doma. Prohlášení „letíme na Havaj“
jsem si v hlavě překládala jako „utopíme se v oceánu“. Týden
před odletem jsem se přistihla, jak vymýšlím strategie přežití.
Jednou v noci, když šli všichni spát, vplížila jsem se Kitty do pokoje a vlezla si k ní do postele. Já byla v prváku, ona ve čtvrťáku,
takže u mě platila za autoritu. „Jaký máš plán?“ uhodila jsem
na ni. Obličej měla zpola zabořený do polštáře. „Čeho?“ „Až spadne letadlo.“ Otevřela jedno oko. „Kam by padalo?“
„Do oceánu. Cestou na Havaj.“ Probodla mě pohledem. „To se
nikdy nestane.“ „Mám takový špatný pocit.“ „Přestaň sýčkovat!“
„Tohle je vážná věc. Musíme vymyslet, jak přežít leteckou katastrofu.“ Natáhla ruku a poplácala mě jako blbečka. „Marná snaha.
Nic takového neexistuje.“ „Musí něco být.“ „Není.“ Zavrtěla hlavou. „Ale my se nezřítíme, takže nic takového nebudeme potřebovat. A kdybychom náhodou spadli…“ Odmlčela se, abych
pochopila její narážku. „Tak nám nic nepomůže?“ Přikývla.
„Prostě zemřeme.“ Výmluvně luskla prsty. „Ty to říkáš, jako by to
bylo tak jednoduché.“ „Zemřít je hračka. Fušku dá zůstat naživu.“
„V tom máš určitě pravdu.“ Zavřela oči. „Proto jsem mozkem téhle
rodiny.“ „Myslela jsem, že mozkem jsem já,“ ohradila jsem se
a šťouchla do ní. Odvalila se stranou. „Dobře víš, že tebe máme
na reprezentaci.“ Ačkoliv jsem to pokládala za nemožné, výlet
na Havaj jsme opravdu přežili. Stejně jako jsem kupodivu přežila
další cesty, které následovaly.
Nyní, o několik let později, randím – a je to vážné – s klukem,
kterého dělí od získání pilotního průkazu pouhé dny. Vlastně jsem
brala náš vztah tak vážně, že onu konkrétní sobotu, kdy jsme šli
oslavit moji téměř jistou práci snů, jsem se nemohla zbavit pocitu,
že mě současně požádá o ruku. Zkrátka to bylo na spadnutí.

Proto jsem si vzala černé šaty bez ramínek. Kdybych o tom
přemýšlela, možná bych si položila zásadní otázku, jak je možné,
aby se ke mně sportovně založený a šarmantní Charles Philip
Dunbar na jednu stranu stoprocentně hodil, a na druhou byl
takový nadšenec do létání. Co se týče cestování vzduchem, nikdy
se dvakrát nerozmýšlel. Skutečně se ničeho nebál, když už jsme
u toho. Ani potápění, ani bungee jumpingu. Neochvějně věřil v řád
vesmíru, platnost fyzikálních zákonů a právo člověka podřizovat
tyto zákony své vůli. Zato já odjakživa chovala podezření, že
chaos je silnější než řád. Kdykoliv se člověk stavěl proti přírodě,
sázela jsem na přírodu. „Protože jsi při hodině přírodních věd
nikdy nedávala pozor,“ vyčetl mi při podobných příležitostech
vždycky Chip, jako bych jednoduše měla mezery ve vzdělání.
Což je sice pravda, ale neznamená to, že se mýlím. Chip žil
v přesvědčení, že jeho znalosti o létání mě ze strachu vyléčí.
Věřil, že pro mě bude tak inspirativním příkladem, že nebudu mít
na vybranou, podlehnu jeho vášni, uvolním se a začnu si
cestování letadlem užívat. Nakonec jsme se dohodli, že v téhle
věci se neshodneme. „Nikdy s tebou nikam nepoletím,“ oznámila
jsem mu před jeho první hodinou létání. „To si myslíš teď, ale
jednou mě budeš prosit, abych tě vzal s sebou nahoru.“ Zavrtěla
jsem hlavou. Nikdy. „Ani náhodou.“ „Jenom počkej!“
K získání pilotního průkazu už mu zbývá jenom krůček. Splnil
všechny podmínky a se svou přirozenou důkladností nalétal víc
než dvojnásobek doporučených hodin. Zbývalo jen složit
zkoušku, kdy s ním poletí zkušený pilot a vystaví ho „stresovým
situacím“. „Hlavně mi nevykládej, jaké to jsou,“ upozornila jsem
ho. Stejně mi to řekl. „Třeba schválně vypnou motor a ty se s tím
musíš nějak vypořádat,“ pokračoval. Těšilo ho, že mi může ukázat, jak je schopný. „Anebo dostaneš příkaz nouzově přistát
někde na louce, kde není moc místa. A samozřejmě noční let.“
Zkouška se má konat příští týden, ale on byl v pohodě. Chip je ten
typ člověka, který je tím klidnější, čím vyhrocenější situaci musí
řešit. Bude z něho perfektní pilot. A bude mu náramně vyhovovat,
že si sám zaletí, kam zrovna potřebuje. Ale napřed se zasnoubíme – aspoň jsem v to doufala. Dnes večer. Na Valentýna. Sama
neumím říct, jak jsem na to přišla. Prostě jsem to vycítila – jako
když vytušíte, že bude pršet. Když jsem vedle něho seděla v jeho
džípu a zapínala si bezpečnostní pás, byla jsem si tím jistá. Chipa
znám už dlouho. Chodíme spolu tři roky. Pamatuji si všechny
výrazy jeho tváře a jeho tělo jsem viděla ze všech úhlů. Poznám,
kdy ze sebe nutí smích, anebo když někomu věší bulíky na nos.
V mžiku jsem schopná říct, jestli se mu daná osoba líbí, nebo ne.
A rozhodně poznám, když něco skrývá – zejména něco, z čeho je
plný vzrušení. Přestože tohle rande probíhalo jako naše předešlé
schůzky, zkrátka jsem věděla, že se stane něco velkého. Předpokládala jsem, že půjdeme do italské restaurace s těmi blikajícími
světýlky, kde jsme měli první rande. Ale místo toho jsme ujížděli
do centra a odbočili na nájezd na dálnici.
Na džípu chyběla střecha. Připlácla jsem si vlasy rukama. „Kam
jedeme?“ vyzvídala jsem. „To je překvapení!“ odpověděl nadšeně.
A mně se sevřel žaludek. Opět jsem poznala, co má Chip
za lubem, aniž by mi cokoliv naznačil. Tohle byl mezi námi svým
způsobem problém. Dokázala jsem v něm číst jako v otevřené
knize. Odváží mě na letiště. ...
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Řekněte nám něco o vaší nové knize Jak ti zmizet
ze života…
Je to příběh ženy, která se v den, který začínal jako
nejlepší v jejím životě, vážně zranila. Její situace je
těžká, ale způsob, jakým se s ní vyrovnává, svědčí
o její vnitřní síle. Je to také rodinný příběh o sestrách
a o rodičích a o tom, jak těžké může být někdy milovat.
Ale v prvé řadě jde o odvahu a odhodlání vrátit se zpět
do života a tváří v tvář všemu špatnému čerpat z těch
jeho lepších stránek.
Jde o příběh veskrze vážný, ale zažila jste i něco
úsměvného při získávání podkladů k románu?
Tato kniha je o ženě, která přežije leteckou havárii,
a tak jsem potřebovala vědět, co asi prožívala. Nejsem
zrovna fanoušek létání. Vždy si uvědomuji, že asi
z osmdesáti procent je tu možnost, že letadlo havaruje, i přes
fakta o opaku. Takže vždycky se mi líbí věta: „Jo, to zní jako krásná dovolená – pokud přežijeme let.“ Domluvila jsem se s pilotem,
čekal na mě ráno, až vypravím děti do školy. Byla jsem do značné
míry přesvědčena, že už je neuvidím. Mávala jsem jim a jen si
přála, aby na mě nezapomněly. Dobrá zpráva je, že jsem přežila.
Vyletěli jsme z Houstonu a absolvovali příjemný let na ostrov
Galveston a zpět. A poté, co jsme bezpečně přistáli, jsem pilota
požádala, aby mi vylíčil, jak by mohlo dojít k havárii letadla.

Existuje ideální prostředí pro vaši práci?
Mým oblíbeným místem je malá slunná chalupa na ostrově
Galveston – zvláště v chladných jarních dnech. Uvelebím se na
bělostné pohovce, piju kávu a přemýšlím. Do místnosti proniká
jen oceánský vánek. Psát mohu samozřejmě kdekoli, ale pokud
si mohu vybrat, je to pláž.

Vy se projevujete i na internetu. V jednom blogu jste napsala:
„Nic z toho, co stojí za to, není snadné," a dodala: „Nic, co
nepronikne do vaší duše, nemůže změnit váš život. Je to
Máte nějaké zvláštní rituály, které vám pomohou soustředit pravda o práci, je to pravda o rodičovství, a je to pravda
o lásce.“ Vyznívá to jako motto vaší tvorby, která nenásilně
se na psaní?
nutí čtenáře k tomu, aby
Potřebuji se izolovat od
uvědomil, že krása se
„Nic z toho, co stojí za to, není snadné. Nic, sinalézá
okolí. Nejlépe se mi tvoří,
v nedokonalosti
když strávím čtyři až pět dní
co nepronikne do vaší duše, nemůže změnit života.
zcela sama. Musím se
váš život. Je to pravda o práci, je to pravda Ano. Je to něco, v co
skutečně fyzicky odloučit od
věřím, a něco, co se vždyokolního světa alespoň v té
o rodičovství, a je to pravda o lásce.“
cky snažím připomenout.
fázi, když připravuji koncept
Musíte hledat krásu v boji
a vytvářím první verzi příběhu. Vždycky začínám s jakýmsi náčrtem děje, připravím si a výzvách. Musíte se rozhodnout, jestli tam krásu vůbec vidíte.
rozsáhlý seznamu událostí, o kterých si myslím, že by se měly Není vždy možné moudrost hned ocenit. Většinou se to stane až
stát. Je dobré znát dopodrobna základy příběhu, ale jakmile ožije tehdy, když poznáte, odkud přichází. Myslím ale, že to souvisí
v hlavě, ráda opouštím, co jsem vymyslela, a popisuji to, co se s uvědoměním si, že už nejste mladý.
zrovna děje v mé mysli. Příběhy se stávají skutečnými. Je to čisté
Co vás motivuje k práci, kterou děláte?
kouzlo a je to něco, za co jsem vždycky vděčná.
Myslím, že vyprávět příběhy je velmi uklidňující. Příběhy o lidech,
Které romantické autory máte ráda?
se kterými se můžeme ztotožnit, a třeba se s nimi i zasmát. Je to
Zbožňuji Tessy Dareovou, Julii Quinnovou a Lisu Kleypasovou. opravdu silná věc, která vás může i trochu vzdálit od vašeho reálJsem konzervativní a ctím společenská pravidla! A to u nich ného života.
nalézám. Jejich knihy mám na nočním stolku jako kosmetiku. Psaní románu je hodně jako čtení. Lidé a události se na stránce
objeví a vy je sledujete, kam se chystají. Slyšíte je, jak mluví.
Pevně věřím, že romantické romány vyživují duši.
Máte na ně určitý vliv, samozřejmě, pokud jste autorem příběhu.
Koho snesete ve své blízkosti, když píšete?
Ale překvapení se stejně nevyhnete. Takže mě motivuje potěšení
Jenom jednu bytost. Je to hlídací pes jménem Sweetie, který mě z práce, která je více zábavou. Píšu knihy, které bych chtěla číst.
pozoruje. Ovšem většinou se stará o to, kde by se nejlépe vyspal…

(Ze zahraničních pramenů)
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ROZHOVOR NA DALŠÍ STRANĚ
Insideři z politiky, hospodářské
sféry, medicíny, policie, tajných
služeb, Bundeswehru
a zednářských lóží odhalují
utajované skutečnosti. Žijeme
v době nové reality – i když to
mnohým nebude po chuti.
Zakoupit můžete zde:

JAN VAN HELSING
KDO SE BOJÍ SMRTI
Každý se s ní alespoň dvakrát
v životě setká. Toltékové říkají,
že kráčí stále s námi za levým
ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem.
Jan van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její
bezprostřední blízkosti.

Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

https://www.kosmas.cz/knihy/234120/kniha-za-milion/ https://www.kosmas.cz/knihy/160042/kdo-se-boji-smrti

ROZHOVOR NA DALŠÍ STRANĚ

https://www.kosmas.cz/knihy/243748/whistleblower/

JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION
Existuje několik tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým
lidem upírána – jde totiž o klíč
ke skutečnému úspěchu.
A tato tajemství zůstanou
skryta i vám, pokud se nerozhodnete otevřít tuto knihu...

ROZHOVOR NA DALŠÍ STRANĚ

JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER

MVDr. CHERYL SCHWARTZ
PŘÍRODNÍ LÉČBA
PRO PSY A KOČKY A–Z
V této knize naleznete popisy
problémů a nemocí společně
s doporučením, jak lze pomocí
bylin, homeopatických
přípravků, výživy či masáže
docílit toho, aby se váš zvířecí
kamarád cítil lépe.
Zakoupit můžete zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/201357/prirodni-lecba-pro-psy-a-kocky-a-z/

ERWIN THOMA
TAJNÁ ŘEČ STROMŮ

ALBERTO VILLOLDO
NÁVRAT DUŠE

Tato kniha vás zasvětí do
tajemné řeči stromů. Příroda
má spoustu času dopracovat
se k bezpočetným řešením
a vyzkoušet řadu možností.
Výsledkem je právě ona dokonalá
forma, kterou poskytuje
člověku k využití.

Psycholog a lékařský antropolog
vysvětluje léčení mimo čas
a prostor. Ukazuje, jak lze
vstoupit do přítomnosti
a uzdravovat události, které
nastaly v minulosti, a jak můžeme
opravit svůj osud a změnit jeho
průběh v životní předurčení.

Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

https://www.kosmas.cz/knihy/196737/tajna-rec-stromu/

https://www.kosmas.cz/knihy/207186/navrat-duse/

Co vás motivovalo k napsání této knihy?
V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whistleblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Překládal pro starší vysoce postavené lidi,
například Willyho Brandta, hraběnku
Dönhoff nebo pana Kruppa a dobře tedy
znal poměry v těchto kruzích. Druhým byl
Ben Morgenstern, o němž jsem už psal
v knize Politicky nekorektní.
V knize je však uvedeno šestnáct informátorů ...
Ano. Počátečním impulsem byly tyto dva
kontakty, ale měl jsem i jiné. A tak jedna věc
vedla k druhé a mohl jsem v kombinaci
s existujícími informátory obsáhnout různorodá témata. Hovořil jsem například s plukovníkem Bundeswehru, který je zodpovědný za velké uprchlické centrum, nebo majitelem kliniky, který úspěšně léčí onkologické pacienty novými způsoby chemoterapie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okolností nevzdávali a případné krize viděli jeko
startovací čáru k dalšímu plnohodnotnému
životu.
Jak dlouho jste na knize pracoval?
Celkem to bylo pět měsíců, některé kontakty
již existovaly, další jsem přidal během práce.
Kromě rozhovoru s Benem Morgensternem
jsem autorem všech ostatních. Za aktéry
jsem vyrazil do Německa, Švýcarska a Rakouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů.

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?
Ohrožen nebo něco takového jsem rozhodně nebyl. Všechny rozhovory jsem zaznamenal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahájením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z rukopisu vyškrtl, protože dostali strach. Víme,
co se stalo s Julianem Assangem nebo
Edwardem Snowdenem. Sporné věci jsem
konzultoval s právníky a pom jejich
doporučení některé názvy v knize začernil,
nebo jsem přepsal určité popisy trestných
činů. Pak i ti tři, co zaváhali, souhlasili s uveřejněním rozhovoru s nimi. Ale stálo mě to
spoustu nervů...
Já se bránil tak, že jsem raději podrobnosti
o knize zveřejnil až v den jejího vydání. Chtěl
jsem se tím vyhnout možným represím
a tlaku, který by zkomplikoval distribuci.
Vzhledem k tomu, že dvě z mých knih byly
už zabaveny, vždycky se obávám toho nejhoršího.
Čeho třeba...?
Už dříve mi třeba za podivných okolností
zkolaboval na počítačí pevný disk a všechna
data byla zničena. Nebo se v den zahájení
tisku porouchala rotačka a opakovalo se to
i při dalším spuštění tiskového stroje. Jindy
mně kvůli výbušnému obsahu nechtěli vzít
knihu do prodeje. Tato kniha skutečně zažila
energické ataky. Někdo chtěl zjevně zabránit
tomu, aby se dostala ke čtenářům. Zradil,
zaprodal se..., tím mě častovali mnozí ano-

Whistleblowing (z angličtiny doslova
hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který
M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985
definovali jako označení pro případy,
kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec
nějaké organizace – whistleblower, tedy
„ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní
instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho
nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny
podmínkou, že upozorňovatel jedná
v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy. Podle MF Dnes se tak
označuje fenomén, kdy zaměstnanci
státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky
svému postavení a interním informacím. John Kiriakou whistleblowing (coby
právem definovaný termín) uvádí
„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýtvání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],
nezákonného chování nebo hrozby vůči
veřejnému zdraví či bezpečnosti.“
Termín se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně
nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje
loajalitu ke svým přímým nadřízeným či
vůbec ke svému zaměstnavateli, který
je za napadené jednání odpovědný,
čímž často riskuje ztrátu zaměstnání
nebo i bezpečí a klid své rodiny.
Wikipedie

Stefan Erdmann
populaci a všechny oblasti života.
Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné společnosti určitě nechlubil. Proto bych
i na tomto místě rád využil této příležitosti a dalším autorům a zasvěceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překážkami, bude to hlavně z toho důvodu,
že jsou důležití! Kdyby nebyli, nikdo
by je nenapadal. Takové překážky
ukazují, jak jsou tvůrčí lidé nesmírně důležití pro dosažení pozitivní
změny na této planetě.
Které rozhovory vás překvapily – nebo dokonce šokovaly?
Ano, například rozhovor s členem mise „Lékaři bez hranic“. Hovoří
o tom, jak konflikt v Kongu a Rwandě naplánovaly americké
společnosti, které tam chtěly ovládnout těžbu vzácných surovin,
a také se jim to podařilo. Lidé, kteří na dotčených místech žili, stáli
v cestě těmto obřím firmám, takže museli odejít. Lékař to v rozhovoru detailně popisuje. Už jsem zvyklý na lecos, ale toto mě
opravdu šokovalo. Kniha je plná extrémně vzrušujících příběhů.
Připomenu třeba jenom muže ze švýcarské tajné služby, kterého
jsem vyzpovídal poblíž Lucernu. Bylo to také překvapující. Mluvil
o spolupráci Němců s ruskou carskou rodinou. To bylo pro mě až
dosud nové.
Konflikty v Kongu a Rwandě zůstaly v mé paměti. Ale bohužel
nejsou ojedinělé. Nejen v Africe, ale i v Asii a dalších částech světa
jjsou místa, kde miliony nevinných lidí – většinou domorodé národy
– jsou vyháněny ze svých tradičních bydlišť, aby ti bohatší z jiných
částí světa zde mohli těžit suroviny, nebo sem umístit výrobu
a využít levnou pracovní sílu. Musíte o tom přemýšlet. Je to tak
kruté, že se vám nedostávají slova.
Co ještě dalšího můžete předem říci o knize? Na co se mohou
čtenáři těšit?
V dřívějších knihách jsem spíše hovořil o duchovních záležitostech.
V té poslední se zaměřuji na politiku a ekonomiku, také kvůli
současné situaci s uprchlíky. A mluví v ní i několik zasvěcených
odborníků. Dále mladý hudebník a bývalý známý herec odhalí
zákulisí machinací ve filmovém průmyslu a možnostech manipulace
s hudebními nahrávkami a jejich hodnocením. Existují také alternativní léčebné metody a spousta volné energie. I o tom se dá velmi
zajímavě hovořit.
Po přečtení knihy určitě mnohý nabyde dojmu, že jde
o vaši nejlepší a možná nejdůležitější knihu. Souhlasíte?
Je to opravdu vzrušující. Kniha obsahuje informace, které mohou
zaujmout hodně lidí. Těším se na jejich reakce.
Máte vyhlédnuty další „informátory“?
Ano. Spousty rozhovorů už mám zpracovaných. Vyzpovídal jsem
policejní důstojníky, vojáky nebo zpravodajské agenty. V případě
invaze uprchlíků ukázala německá vláda, že nebere ohledy na
názor obyvatelstva. Proto ani my si je nemusíme brát. Tak to je!

Pro knihu Whistleblower jste udělal rozhovor s jihoafrickým
Benem Morgensternem, členem společenství illuminátů.
Dovíme se něco nového?
Spojení s ním stále existuje. Když Donald Trump vyhrál volby,
napsal jsem o něm Ben Morgensternovi a požádal jsem ho o názor.
Řekl, že Trumpa nevybraly „elity“ a že nemůže soudit, co z toho
vzejde. Byly jisté kruhy, které ho podporovaly – viz například
Goldman-Sachs. Několik manažerů společnosti za to obsadil do
svého týmu a uvolnil bankovní pravidla, která byla zavedena po
bankrotu společnosti Lehman.
Morgenstern ve svém rozhovoru v knize Whistleblower, vysvětluje,
proč ho vůbec nezajímá, kdo je prezidentem země a zda v zemi
vládne demokracie nebo komunismus či diktatura. Nejdůležitější
podle něho je, kdo ovládá světové zdroje. A to jsou skuteční páni
této planety a vždy mají své lidi na příslušných pozicích. A pokud
jedna z těch jejich „loutek" si myslí, že jde vlastní cestou, jako třeba
John F. Kennedy, nemůže dopadnout dobře. Trumpa by nyní mohl
potkat podobný osud, kdyby zašel příliš daleko – a především
změnil něco ve finančním systému.
(Ze zahraničních pramenů)
Jan van Helsing, vlastním jménem Jan Udo Holey, německý
autor, který své knihy publikuje ve vlastním vydavatelství Ama
Deus Verlag.
Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe
a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb,
ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin.
Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spolcích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert). Kniha byla
velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla
přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však
její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu
zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná
společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“ (Geheimgesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další autorovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním
a ezoterickým tématům.
Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil
koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou rozsáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a historie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy
světové kultury stavitelů pyramid v před-dynastickém období,
o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od
počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se
zaměřením na Velkou (=Cheopsovu =Chufuovu) pyramidu
v Gíze. Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, prováděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna
a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann
vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala
dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu.

Všechny živé věci vibrují
v přirozených rytmech
Knihy Erwina Thomy Viděl jsem tě růst se
prodalo už hodně přes sto tisíc výtisků. Neméně úspěšná je i autorova další kniha Tajná
řeč stromů. Erwin Thoma se tak zařadil k nejprodávanějším rakouským spisovatelům. Přispělo k tomu jeho porozumění stromům, jejich
růstovým cyklům a díky tomu mohl navrhnout
a provozovat přirozený a šetrný dřevozpracující průmysl. Vyrůstal a později pracoval jako
lesník v rakouských Alpách. Zajímal se o práci
předků, hodně poznatků získal od manželčina
dědečka. Znalost starých přírodních zákonů,
které platily před nástupem moderních technologií, mu umožňuje je využívat i v současnosti.
Všechno začalo nemocemi jeho synů. Když
zjistil, že moderní stavební materiály mohou
způsobit vážné zdravotní problémy, nahradil
veškeré syntetické podlahy, překližky a dřevotřískový nábytek v jejich domě přírodním,
chemicky neošetřeném dřevem. Když se zbytek rodiny vrátil z „dovolené“, chlapci už neonemocněli. Výsledkem byl Thomův stavební
systém, který nazval Holz 100. Domy jsou
postaveny z průmyslově neupraveného dřeva
a mají životnost mnoha generací. V roce 1999
Erwin Thoma založil výzkumné centrum
v Goldeggu v Rakousku, kde vědecky zkoumá
tradiční a moderní metody zpracování dřeva.
Přečtete-li si jeho knihy, uvidíte stromy a vůbec
lesy novým, lépe informovaným pohledem
a zatoužíte spojit svou budoucnost s přírodním
dřevem.

Co pro vás znamená dřevo?
Dřevo je fascinující materiál, který v sobě uchovává veškerou moudrost
přírody.
Často kritizujete, že po sobě zanecháváme spousty odpadků.
A dodáváte, že bychom si měli vzít příklad z mravenců...
Les nám ukazuje, jak dokonale fungují životní cykly. Ano, zmínil jsem
mravence. V mraveništi je stálá teplota s minimální odchylkou plus minus
dva stupně a také obsah kysličníku uhličitého je neměnný. A to všechno
bez komplikované technologie nebo energetické závislosti zvenčí. Tyto
geniální koncepty slouží jako modely pro náš výzkum dřevěných staveb.
Jedna z vašich knih se nazývá Tajná řeč stromů. Popisujete v ní, jak
ji věda dekóduje. Co nám říkají různé druhy stromů?
Opravdu, před několika lety bylo těžké si vůbec představit, že stromy nejen
vzájemně komunikují, ale také reagují na ostatní tvory – včetně lidí. Moderní lékařský výzkum nám ukazuje, jak dřevo a stromy posilují náš organismus, zlepšují spánek, zvyšují obranyschopnost těla a tak dále.
A co má do činění s dřevem Měsíc?
Všechny živé věci vibrují v přirozených rytmech. Fáze Měsíce nám ukazují
nejvhodnější termín, kdy bychom měli kácet stromy a zpracovávat dřevo.
Kdo se tím řídí, postaví si dřevěný dům, který mu i bez chemikálií vydrží
nekonečně dlouho.
Spodní voda a různorodost geologického podloží jsou pravděpodobně pro dřevěné domy stejně nepříjemné jako pro betonové
budovy...
Opět můžeme využít úžasných vlastností dřeva jako stavebního materiálu.
Pro skandinávské armády jsem mimo jiné postavil nehořlavé budovy.
Dřevo chrání vysokofrekvenční záření, a mohu potvrdit, že mnohem lépe,
než tomu je v případě jiných stavebních materiálů. Konstrukce z masivního dřeva Thoma je tím sice o deset procent dražší, ale připočteme-li
trvanlivost, tak nám to vyjde mnohem levněji než v případě klasických
staveb, takže efekt se dostaví rychle.
(Ze zahraničních pramenů)

ubližují. Pod vlivem špatných lidí se ztrácí láska, což narušuje
i schopnost spojit se s naší vnitřní povahou, a to komplikuje i chování navenek. Nerovnováha v naší mikroflóře způsobuje změny
nálady a vede k úzkostem. Málokoho také napadne, že chceme-li
zlepšit svět, nepůjde to bez toho, aniž bychom pracovali na zlepšení
našeho zdraví. Můžeme začít sami s přírodou, která žije uvnitř nás.
Devadesát bilionů dalších bytostí – to je to, čím jsme. Musíme se
k nim chovat citlivě, vždyť existují už kolem dvou miliard let. Vyhubíme-li je antibiotiky, pesticidy a sacharidy, sáhneme si i na naši
existenci.
Dospěl jste k poznání, že šaman je k dispozici všem, pokud
přijmeme odpovědnost, která s tím souvisí...

Pochopil jsem,
co dělají šamani...
Kdo je to šaman?
Šamani byli a jsou jednotlivci, kteří vám mohou pomoci vrátit se
k vaší vlastní podstatě. Šaman zprostředkovává spojení mezi viditelným a neviditelným světem. To zahrnuje přímluvu u předků, schopnost žít v rovnováze s přírodou, ovlivňovat počasí, plodnost plodin,
životních cyklů a poskytovat služby v souvislosti se zásadními cykly
života člověka. Dokáže rozpoznat, které staré modely a události mají vliv na vaše současné zdraví, případně za kterou nemocí stojí.
Šamanští léčitelé pomáhají vytvářet zdraví trvající celý život, jehož
délka bude odpovídat délce života šamanů.
Jak jste se stal šamanem?
Jsem lékařský antropolog a vždycky jsem měl pocit nadřazenosti,
jako všichni západní lidé, nad těmito primitivními společnostmi, dokud jsem nezjistil, že nikoli ony, ale my jsme primitivní. Věřím, že
všichni jsme napojeni na Ducha, a když na něho dokážeme reagovat, můžeme se vydat na lékařskou cestu – cestu šamanů. Poznáme na ní podstatu krásy, která spočívá v uzdravení, službě všem
bytostem včetně rostlin, zvířat a lidí. Je to volání, které všichni uslyšíme, budeme-li správně naladěni.
Cítil jste někdy konflikt mezi dávnými znalostmi šamanismu
a moderními způsoby myšlení?
Nikdy. Osvojil jsem si dostatek vědeckých poznatků, abych pochopil,
co dělají šamani. Dnes zvláště psychologie potvrzuje platnost
starověkého učení o moudrosti, které šamané vypracovali před tisíciletími. Západní medicína popisuje 14 000 nemocí a patologických
stavů.
Jak to mají šamani?
V šamanismu existuje pouze jedna choroba: „odpojení od přírody
a od Ducha.“ Při léčbě tak musíme začít u naší vnitřní podstaty.
Nedokážeme rozlišit lidi, kteří nám chtějí pomáhat od těch, co nám

Přesně. Existuje dohoda, kterou šaman má s Duchem, což jsou
neviditelné zákony přírody. Když šaman zavolá, Duch odpoví, Duch
se objeví. Může jít o léčení, nebo přináší rovnováhu rodině, manželství, komunitě nebo samotné Zemi. Ale existuje i druhá část dohody,
stejně důležitá. Spočívá v tom, že když Duch zavolá, šaman se musí
ukázat a reagovat. Dohoda představuje jedinečný vztah, který má
šaman s životem, ve kterém je všechno posvátné. Posvátnost všeho
se stává vedoucím principem šamanismu. Mým závěrem je, že my
všichni máme nejen schopnost a dar, ale doslova zodpovědnost stát
se dnes správci Země. Stát se správci a stát se šamany.
Zjevná otázka, kterou většina lidí z laického západního světa
bude mít, jak se to děje?
Abychom se stali šamany, musíme si uvědomit naše vnitřní nebo
duchovní procesy a musíme se vydat na vlastní léčebnou cestu.
Klasicky je cesta šamana cestou raněného léčitele. Je to cesta člověka transformující se v procesu uzdravování v důsledku zranění,
bolesti, zármutku, slabosti nebo smutku, do zdroje síly. Takže to, co
předtím žilo v jednom jako hluboké zranění – buď emocionální nebo
fyzické – se nyní stává šamanskou základnou moci. A základem
soucitu a empatie. Vím, jak ublížíš, protože vím, co má bolet. Takže
je důležité, aby se šaman pustil na vlastní léčebnou cestu. Alopatická medicína představuje západní model léčby. Samozřejmě ji
nelze zatracovat, protože v mnoha případech zachraňuje život,
i když mnohdy léčí jen příznaky nemoci. Šaman používá jiné formy,
které zahrnují hlubokou osobní transformaci. Zapojování se do vlastní léčebné cesty je základním faktorem pro to, abyste se stali šamany. Učte se a hluboce se seznamte s vaším vnitřním světem.
Šaman cestuje zkušeností, znalostí a sílou. U nás na Západě ji moc
neznáme, protože nám ji zakazuje naše mytologie. Všichni si dobře
pamatujeme, co se s námi stalo, když jsme ochutnali ovoce ze stromu poznání.
Mluvíte o mýtu o Adamovi a Evě?
Ano. Byli jsme vyhoštěni z Rajské zahrady. Z našeho přirozeného
stavu, ve kterém jsme žili v souladu s přírodou. Mluvili jsme se
stromy, se zvířaty, s řekami a s Bohem. A zvířata, řeky a mraky se
k nám pak obrátily zády. Šamani jsou velmi pozorní pozorovatelé
přírody. Inkové byli například mimořádní astronomové a architekti.
Postavili města v oblacích, jako Machu Picchu, a rozpoznali stejné
přírodní zákony, které my jsme mnohem později zahrnuli do fyziky.
Například uznávají druhý termodynamický zákon, který je zákonem
entropie. Naše uzdravení musíme najít uvnitř přírody, uvnitř Ducha.
Potom můžeme přestat být oběťmi našeho dětství, naší kultury, naší
doby a měnit svět k lepšímu.
(Ze zahraničních pramenů)

Amerika Kamila Lhotáka
K devětašedesáti dvojverším se nechal v lednu 2018 inspirovat Karel Sýs
(*1946) dnes bohužel neúplným cyklem Kamila Lhotáka Amerika (1951).
Malířovo dílo vznikalo od konce let čtyřicátých a představovalo původně
rovných 400 kreseb nevelkého formátu. Ty autor systematicky pořádal vždy po
čtyřech na 100 listů a je přitom zvláštní, že Ameriku jako takovou Kamil Lhoták
(1912-1990) nikdy nenavštívil.
Někdy však předčí sny ztvárňované v izolaci realitu a pravděpodobně je to také
tento bohulibý případ.
Jaromír Pelc (*1952) zde přitom píše: „Básnicky suverénní směs postřehů,
moralit, rčení, evokací, odkazů na ten nebo onen artefakt Lhotákova světa,
přísloví, nápadů a ozvuků... To vše podivuhodně souzní s Lhotákovým
záměrem. Také on se vyhýbal popisnosti a nechával fantazii, aby mu otevírala
nové pohledy na jeden a tentýž předmět či jev. A Sýs po svém rozvinul a
zvýraznil neverbální vtip nebo situační komiku, pro kterou měl Kamil Lhoták
velký talent.“
Výtvarný teoretik Luboš Hlaváček má Ameriku za vrcholnou ukázku Lhotákova
pojetí kresby, přičemž její forma se nejen podle něj podobá středověkým
miniaturám s bohatstvím epicky obsažných detailů. Tyhle drobnokresby vlastně
volně přecházejí do obrázků malých formátů, které ve Lhotákově díle „nápadně
převažují,“ jak Hlaváček dodává v monografii Kamila Lhotáka z roku 2000
a my zase dodejme, že některé z kreseb Ameriky Lhoták po čase převedl
v olejomalby.
Mottem cyklu zvolil citát z amerického románu Temný smích (1925, česky
poprvé 1927) od Sherwooda Andersona (1876-1941) a je ovšem smutné, že
za jeho života vyšla z Ameriky pouze ukázka Ameriky ve Světové literatuře (1957/2), kde ji navíc využili jako ilustraci k veršům Dobré
jitro, Ameriko od Carla Sandburga (1878-1967).
Co Kamila Lhotáka k Americe vlastně tak mocně vábilo?
Rozhodně to nebyla (jen) reakce na tehdy malou šanci tam vycestovat, ale roli hrála antologie
Američtí básníci (1929, rozšířena 1949) i verše svobodně žijícího Walta Whitmana (1819-1992)
v překladu Jiřího Koláře (1914-1922), jenž je výtvarníkovi půjčoval... V doslovu nicméně pracuje
Pelc ještě i s tou hypotézou, že Lhoták znal oba svazky Země pruhů a hvězd (1927, znovu 1930)
Vojty „Berty“ Ženatého (1889-1981), jenž trávil většinu života právě ve Státech, i když - pod
Baťovým vlivem - v Československu taky pár let pobyl.
V rozhovorech, které Pelc se Lhotákem zaujatě i obětavě nahrával během normalizace, sice
jméno Berty Ženatý ani jednou nepadlo, onu „pruhovanou“ knihu ale připomíná Luboš Hlaváček
ve zmíněné již publikaci Kamil Lhoták (2000).
Jak dále Pelc konstatuje, je Lhotákův konvolut sice především lyrikou, ale jeho autor upozornil,
že obsahuje i příběh. A dokonce příběh vraždy. Mezi obrázky opravdu narazíme na jakéhosi
„mafiána“ v klobouku s krempou, jenž jako Poeův Muž davu vyhlíží na dvaadvacátém listě dívku
s pruhovaným límcem; ale teprve na velmi vzdáleném listu začne drama ve formě komiksu. Ten
muž totiž vyjde ze suterénního bytu, zvoní u dveří, vtrhává k dívce, vraždí a nepovšimnut se opět vmísí do nekonečných davů industriální metropole.
„Vzniká tak osa, kolem které množina výjevů rotuje,“ shrnuje celou příhodu básník Pelc. Onou osou se bezesporu stává konkrétní
osud vystupující na kratičký čas z „bezejmennosti“, avšak souvztažnosti lze vypídit i mezi jinými výjevy. Obrázky na listech každopádně
a přečasto vytvářejí dvojice, i když ne milenecké, ale s významovým kontrapunktem. Pelc na čtyři případy upozorňuje: 1. Rozlehlé
moře v protikladu k dětské lodičce v umyvadle. 2. Chatrč a mrakodrap. 3. Pustota pouště a lidské mraveniště velkoměsta. 4. Dívka
s chromou nohou a vytrénovaný hráč basketbalu.
Cenná série kreseb Amerika bohužel dnes již není kompletní, před sebou máme jen díl. Naštěstí ten trochu větší, má 69 listů.
A snad to stačí. Tak či onak je Lhotákovo dílo završením civilizační linie programu Skupiny 42.
Upřesňující poznámka. Než kniha vyšla, objevil se na světě nejprve katalog o polovičním rozsahu. Ten vyšel při příležitosti výstavy
padesáti listů v pražské Knupp gallery (2018). Co se pak úplného vystavení dosud nalezených kreseb týče, z iniciativy Jaromíra
Pelce se (včetně ještě nezveršovaného katalogu) objevily v Numizmatické galerii ENA dne 14. 10. 2013, aby se do další vernisáže
25. 3. 2014 přesunuly na český konzulát v Chicagu. A do následné vernisáže (14. 4. 2015) ještě do Anderson Gallery v Cadar Rapids
v Iowě.
Ivo Fencl

Amerika. Verše Karla Sýse ke kresbám Kamila Lhotáka. Doslov Jaromír Pelc. Výtvarný návrh
obálky a grafická úprava Jan Weber. V nákladu 500 výtisků vydalo nakladatelství Weber.
Praha 2018. 76 stran

Eva Kantůrková
O JINAKOSTI
(aneb Hovory v taxíku)
Kniha Evy Kantůrkové nelze rozhodně zařadit mezi prvoplánové prózy, které dnes tak často nacházíme na knihkupeckých pultech.
Dva souběžně vyprávěné retrospektivní příběhy s některými
autobiografickými prvky propojuje ve třetím plánu reálný dialog mezi hlavními protagonisty, který dotváří hlavní námět
románu: hledání příčin a důsledků jinakosti v podobě etnické
i obecně lidské.
Autorka čtenářům nabízí nevšední příležitost nahlédnout do
svého myšlenkového světa, osobních názorů i do dříve tak
často úzkostlivě skrývané citlivé duše. Neopominutelná, a pro
tvorbu Evy Kantůrkové zcela samozřejmá, je i jazyková virtuozita a stylistická vytříbenost celého díla.
Vydává Milan Hodek
Brožovaná, 284 stran, 299 Kč, EAN: 9788087688830,
ISBN: 978-80-87688-83-0
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/254939/o-jinakosti-aneb-hovory-v-taxiku/

Kantůrková a úvahy o jinakosti
Souběžně vyprávěné příběhy mladičké Vlasty vychovávané
na venkově pěstounkou a romského chlapce z početné,
soudržné rodiny a dialogy autorky s přítelem, romským
taxikářem, nabídla nyní Eva Kantůrková v próze O jinakosti.
Bez oněch dialogů týkajících se objevování romského světa
i kultury a uvědomování si řidičova života uprostřed většinové
„bílé“ společnosti by se dalo říci, že to je strhující románové
vyprávění o formování osobností v rozdílném společenském
a rodinném světě.
V případě vzdorovité Vlasty, jak symbolické jméno pro osamostatňující se osobnost kdysi dívky, lze vypozorovat autobiografické rysy. Cesta do Prahy, matčin ateliér i dívčino trápení s jejími výkyvy nálady mnoho napovídají. Košatý obraz
sociálního prostředí je strhujícím čtením o barevnosti nejširší rodiny i všech možných nástrah, které číhají na každého
dospívajícího. Najít vztah k nespravedlnosti, které je třeba se naučit bránit, včetně farizejství náboženských dogmatiků
vyčítajících jí, že její kajícnost je bezbožná.
Po každé Vlastině kapitole následuje obraz protilehlý vypovídající o šťastném rodinném zázemí početné romské rodiny
s frajerským, pracovitým tatínkem a milující, laskavou maminkou. Přesto musí chlapec žít ve střehu před spolužáky
i dospělými, kteří mají pocit, že jsou cosi víc, než ten se snědou kůží. I tady autorka kreslí bohatě vrstvenou česko-slovenskou rodinu mající vůni a charisma. Včetně obdivovaného tatínka, hrdého na pomyslný titul DSC, což se smíchem
rozšifrovával jako docela spolehlivý cikán.
Jiný žánr i styl nabízí doprovodné aktuální diskuse, po každé dvojkapitole, pro mnohé čtenáře jistě objevné o nitru
přemýšlivé spisovatelky a hrdého muže vychovávaného k tomu, že práce člověka nejenom živí, ale opravdu šlechtí.
A dodává mu sebevědomí. Je to zjevná autorčina snaha zdůraznit právě dnes a tady trvalou aktuálnost mnoha způsobů
jinakosti. Nakonec o tom mluví Kantůrková hned v úvodu, kdy vzpomíná na setkávání u disidenta, básníka Andreje
Stankoviče. V okruhu signatářů Charty 77 a jejich přátel jinakost lidská i společenská jako vyšitá. Je mnoho důvodů si její
novou prózu přečíst.

František Cinger

Filozof a carevna –
příběh intelektuálního přátelství
Zatímco spisy francouzského osvícence Denise Diderota (1713-1784) jsou dobře
známé z českých překladů, studie o jeho životě a díly vycházejí u nás sporadicky (Ferdinand Boura – 1958, Jindřich Veselý – 2003, a zejména Josef Fulka – 2004).
O to zajímavější by mohl být
eventuální překlad nejnovější
populární knihy o poněkud
záhadném vztahu Diderota
a Kateřiny II. Veliké (17291796) z pera amerického historika Roberta Zaretského
(*1955). Pod názvem
Kateřina a Diderot: carevna, filozof a osud osvícenství ji vydala Harvardova
univerzita v únoru 2019).
Autor působí na Houstonské univerzitě, kde se věnuje studiu
francouzské a skotské filozofie.
Zaretsky píše nejen o půlročním pobytu šedesátiletého Pařížana
v Petrohradu. Osvětluje posedlost tohoto encyklopedisty, autora
a publicisty moderní vědou, technologií, racionalismem, estetikou a ateismem, která zaujala o 16 let mladší ruskou carevnu
natolik, že s ním navázala zprvu jen korespondenci, a později
osobní vztah. Dozvídáme se, že Kateřina osobně překládala
a publikovala francouzské zakázané autory. Aby Diderota
finančně zabezpečila, nabídla se, že odkoupí jeho osobní knihovnu, kterou by si filozof mohl ponechat po zbytek života,
a navíc by dostával stipendium jako její pařižský správce. Zvažovala financování nové verze Encyklopedie, jež by ovšem
vyžadovalo Diderotovo přesídlení do Ruska.
Nejen Diderot, ale i jeho souputníci, včetně Voltaira, viděli v několika soudobých panovnících (Kateřina a Bedřich Veliký)
tzv. osvícené despoty. Diderot cestou z Paříže do Petrohradu se panovnici vyznal: „Jsme necírkevní misionáři vyznávající
kult svaté Kateřiny“.
Autor poutavě rekonstruuje téměř denní rozpravy mezi Kateřinou a jejím hostem; v carském sídle strávil pět zimních
měsíců – od října 1773 do března následujícího roku. Její počáteční nadšení však netrvalo dlouho. Navíc jí v té době
zaměstnávalo Pugačovovo povstání, provázené nebezpečnými dvorními intrikami. Jak přiznala později, „Kdybych měla
Diderotovy myšlenky naplnit, musela bych přebudovat všechny imperiální instituce. Zákonodárství, administrativa, politika
a finance by se musely změnit ve jménu jeho nepraktických teorií“.

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA,
autor memoárové knihy Čechoamerický příběh (ISBN: 978-80-88125-05-1)

