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Zana Ramadani
ZAHALENÁ 
HROZBA
„Islám k Německu nepatří,“ říká Zana Ra-
madani. „Muslimové k Německu patří – ale
jen když se přizpůsobí jeho společnosti.“
To se však nemůže zdařit, dokud se na
dnešní západní svět budou aplikovat
překonaná pravidla předmoderního nábo-
ženství a dokud muslimské matky budou
svým dětem předávat hodnoty nepřátel-
ské vůči ženám.
Jako dcera z muslimské imigrantské ro-
diny pojmenovává věci tak, jak to dokáže
jen málokdo: V muslimské rodině vládnou
ženy. Své dcery vychovávají v osoby bez
vlastní vůle a syny v rozmazlené machy – 
a protože tito mamánkové pod vlivem
výchovy nejsou v životě úspěšní, vyrůstají
z nich budoucí radikálové. Autorka se
vyslovuje pro otevřené vyrovnání se s tím-
to tématem a zcela jasně říká, že bez spo-
lupráce muslimských matek se integrace
nemůže podařit.

Vázaná, 208 stran, 299 Kč, ISBN: 978-80-7553-503-0, EAN: 9788075535030 

http://www.tridistri.cz/zahalenahrozba?ItemIdx=5

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Muslimská žena jako pachatelka
Matky jsou největšíMi utlačovatelkaMi dcer
Feministkám se to všechno nemusí líbit. Kvůli násilí, jemuž jsou ženy
v muslimských společnostech vystaveny, a kvůli středověkému,
zastaralému přidělení rolí považují muslimské ženy výlučně za oběti.
To je značně rozšířený omyl. Muslimské ženy jsou, už jsem se o tom
zmínila, zároveň viníky. Neboť to ony vychovávají děti. Cíle výchovy
synů a dcer se jasně liší. Ze synů vychovávají prince a macha,
z děvčat pak oddané služky mužů. Je to k uzoufání. Matky jako
vychovatelky dětí by přece mohly změnit život děvčat a poté žen.
Namísto toho občas i násilím předávají to, čím jako dívky samy trpěly.
Radši udržují tradici, která jim samým škodila a i nyní je jako dospělé
silně omezuje. Matka, kdysi sama oběť, se stává pachatelkou. Ženy
jsou největšími utlačovatelkami dcer. To matky vštěpují dětem hodno-
ty archaické, ženám nepřátelské společnosti. Chlapce už odmalička
učí, že jsou víc než jejich sestry. Dcerám nalévají do hlavy, že ženy
jsou služky, jež mají pomáhat v domácnosti a obsluhovat otce
a bratry. Matka, sama otrokyně, vychovává z dcery další otrokyni
rodiny. Vštěpuje jí, že ženy se musejí podřizovat a cudně oblékat a že
jejich ústředním životním prostorem je dům. To mě učila i moje máma,
ačkoli u mého táty ani v jeho rodině nežila v „domácím vězení“. Mohla
pracovat, kde a kdy chtěla. A pracovala hodně. Mohla svou rodinu
a přátele navštěvovat, kdykoli se jí zachtělo. Táta ji nikdy neuhodil
a nikdy se nad ni nevyvyšoval. A přesto to byla ona, kdo si bral k srdci
lekce z domu svých nábožensky založených rodičů, a veškerou svou
mateřskou moc vkládala do toho, aby ze mě vychovala dobrou
a pokornou muslimskou ženu. Činila tak – jako četné muslimky –
všemi prostředky, i násilím. Muž bije svou ženu z lásky. A matka bije
děti ze starostlivosti a náklonnosti. Ruka muslimské matky je svižná
a pohotová. Korán však nic takového výslovně nezmiňuje. Jsou tu
však četné hadísy, které tělesné tresty naznačují. Tak například děti
mají být od sedmi let vedeny k modlitbám, a když se zapomenou
pomodlit, je třeba je upomenout „mírnou ranou“. V Bibli stojí: „Kdo
šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.“
Nebo: „Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá
ostudu své matce.“ Jenže to už v západním křesťanském světě ne-
platí; v něm mimo jiné osvěta a nové pedagogické přístupy překonaly
na rozdíl od islámu překonané. „Děti mají právo na výchovu bez
použití násilí. Tělesné tresty, psychologický nátlak a jiné metody
trestu, které porušují lidskou důstojnost, jsou zakázány,“ požaduje od
roku 2000 občanský zákoník (BGB, § 1631). Starou Bibli ctí víc než
moderní zákon pouze nepatrná radikální menšina, například evange-
likálové nebo „Dvanáct kmenů“. Styl jejich výchovy nazývají ochránci
dětí „týráním a ponižováním dětí“ a neurobiologové, jako například
Gerald Hüther, „drezúrou bolestí a strachem“. Vůle dětí se láme,
vytvářejí se z nich „poslušné nástroje“, o jaké se opíraly autoritářské
systémy. Tak to dělali i nacisté. Mezi muslimy je výchova bolestí
a strachem rozšířená. Týká se především dcer. Tyranem bývá
většinou žena. Mne bila – až na onu zmíněnou výjimku – pouze
matka. Tak je tomu skoro vždycky. Rány dává matka. Neposlušnou
dceru ponižuje a týrá matka. Po nějaké době jsem se ze strachu z bití
a bolesti naučila radši mlčet. Mezi muslimy se takové výchovné
metody nepovažují za nijak nevhodné, ani v Německu: „V islámu
smíme děti bít jen zlehka,“ napsala mi jedna ošátkovaná muslimka na
Facebook, „např. plácnout přes zadeček, ale ne tak, aby jim to nějak
ublížilo, a do obličeje bít, to už vůbec ne.“ Je překvapivé, že tak jedna-

jí ženy: Samy přece trpěly mateřským násilím; ale zjevně hodnoty,
které se za tím skrývají, natolik vstřebaly, že je předávají další
generaci. Tímto způsobem pokračují v udržování rolí mužů a žen, jež
samy jako děti považovaly za nespravedlivé. Vymazávají si z paměti
vlastní dětství v přesvědčení, že tak se to dělat musí – pro posmrtný
život. Na to myslí všichni muslimové: že musejí dělat vše pro život po
životě.

udržovatelky tradice
MusliMské Matky jako strážkyně panenství svých dcer
Jedna matka vystoupí z autobusu a míří do Starého bazaru ve Skopji.
Spěchá, žene se po hrubě vydlážděné ulici a její tříletá dcera jí stěží
stačí. A ta žena uhání a uhání a uhání, a jak tak chvátá kolem stánků
s ovocem, masem a čerstvými sýry, s látkami a ložním prádlem, ani
si nevšimne, že holčička zůstává stále víc pozadu. Majitel jednoho
krámu, je to bratranec otce té holčičky, ji vezme do náruče a čeká.
Minutu, dvě, tři, pak se matka konečně vrací, panicky se rozhlíží,
a když ty dva spatří, snese se na strýcovu hlavu příval nadávek. Ten
už je na to zjevně zvyklý a pouze suše odtuší: „Musíš si na dítě dávat
pozor. Nemůžeš přece tu holčičku nechat jen tak bez povšimnutí
běžet za sebou.“ Ta holčička jsem byla já. Byl konec osmdesátých let.
Máma mě nikdy nebrala za ruku, vždycky se někam hnala a já jí nějak
musela stačit. V jejích očích jsem neměla žádnou zvláštní cenu.
Nebyla jsem chlapec, který by zvyšoval její vážnost, jenom děvče.
Můj bratr měl přijít na svět necelých deset let po mně, to jsme už žili
v Německu. Řekla bych, že se jí nemohlo stát nic horšího, než že se
jí narodilo děvče. A že takto smýšlela, mělo málo co společného s ní
jako osobou, ale hodně s muslimským společenstvím, s islámem,
jenž ve svých stoupencích vzbuzuje domnění, že žena má jen
poloviční cenu muže. Jakkoli nepatrně si matka dcery cení, o to větší
jí musí věnovat pozornost. Každičký chybný krok dítěte, každičká
domnělá nevychovanost padají na matčinu hlavu. Tato pozornost se
vystupňuje takřka v posedlost, jde-li o ten „malý rozdíl“, o panenskou
blánu. A opět se při tom myslí na muže. Neboť když muslimský muž
má se svou ženou první styk, chce vidět krev. Tak už se to naučil.
Panna – a jen s tou se ožení – po prvním styku krvácí. Pokud ne, pak
není něco v pořádku. Matka hlídá dceřinu panenskou blánu velice
horlivě. Podporují ji v tom všechny ostatní ženy společenství a je to
spojeno se všemi důsledky pro svobodu dívek, vlastně pro jejich
nesvobodu. V Německu je tento dohled často přísnější než v  islám-
ské domovské zemi. Vzhledem ke zdejšímu, celkově volnějšímu stylu
života nehrozí pouze nebezpečí, že se dívka předčasně spustí
s nějakým mužem, ale také že by to mohl být nějaký nevěřící,
„modloslužebník“, který je podle Koránu leda tak „palivem“ nebo
„obyvatelem“ ohně, jenž je připraven pro nevěřící. A proto muslimské
matky dcerám vtloukají do hlavy, že když žena nosí krátkou sukni
a dívá se nějakému muži příliš dlouho do očí, chce ho provokovat
a vzrušovat. Vše, co ženy dělají, a vše, čím jsou, je ryzí provokace. 
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Ve své knize se zabýváte závažnými
tématy: politikou, feminismem, konzerva-
tivním islámem, muslimskými machy a je-
jich matkami. Nemáte někdy strach a ne-
chtěla jste požádat o policejní ochranu?
Je to občas hodně těžké. Různé hrozby mi
chodí hlavně na sociálních sítích, jsou téměř
vždy anonymní, policie s nimi nemůže moc
dělat.  Proto jsem minulý rok požádala 
o zbrojní průkaz. Musím se ochránit
především sama. 
Odkud chodí nejvíce výhrad k vaší knize? 
Je asi od feministek. Popírají mé vzdělání, považují mě za izolovaný
„případ“ a relativizují vše, co píšu. Naproti tomu jsem nezaznamenala
kritiku od konzervativních muslimů. Ti „jen“ vyhrožují.
Čím?
V podstatě vším nejhorším. Jsem pro ně děvka, vyhrožují, že mě zná-
silní, zavraždí, a v době, kdy jsem byla těhotná, že mi vyrvou dítě 
z těla...
Bojíte se?
Bylo by absurdní, kdybych řekla, že ne. Trápí mě to, ano, ale snažím
se nedávat to najevo.
Je pro ně obzvláště nepřijatelné, že vy jako muslimka kritizujete
islám?
Kdybych byla Němka, byla bych pro ně nacistickou děvkou a ra-
sistkou, výčitky si najdou vždycky. Být muslimem je však těžší, a proto
i horší. Fakt, že kritizuji ženy, je úplně největší zločin.  Ale cítím, že se
mě také bojí, protože dobře vím, o čem mluvím. Přímé diskusi se
mnou se mí odpůrci důsledně vyhýbají.
Co máte proti feministkám? Bývala jste kdysi členkou Femenu?
Jsem jen proti určitému směřování feministek. Proti těm, kteří mluví 
o solidaritě žen, ale nežijí podle toho. Domnívají se, že jediným zlem
je západní bílý muž a že je třeba je kritizovat bez zábran.
Neuvědomují si, že tím zároveň podporují rasismus, který je stejně
diskriminační vůči mužům i ženám. Feminismus je o lidských prá-
vech: můžete kritizovat všechno a všechny, kdo potlačují práva žen,
včetně muslimů. Pokud mě feministky nazývají rasistkou, pak mám
problém s jejich chápáním feminismu.
Vaše rodina uprchla z Makedonie do Německa, když vám bylo
sedm let. Jak se rodiče vyrovnali s novým prostředím?
Měla jsem velké štěstí, že můj otec byl vzdělaný. Pocházel z liberál-
ní rodiny, žádná žena u nich nenosila šátek. Když jsme přijeli do
Německa, vyhýbal se kontaktu s jinými Albánci, místo toho se aktivně
zapojoval do občanského života. Okamžitě se naučil německy a nás
k tomu znovu a znovu vybízel. Říkal, jak je důležité znát  jazyk naší
nové vlasti a ať vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom si ho
osvojili.
A vaše matka?
Zůstávala mimo a nenašla si cestu k novému životu. Každý týden
několik hodin mluvila se svou rodinou doma, takže se nedokázala
odpoutat od tamějších hodnot a morálky, které otec nikdy neměl rád.  

Vzhledem k tomu, že Němci jsou považováni za nevěřící a pro
německé ženy neznají jiné pojmenování než děvky, udržovala ve
mně pocit, že se musím ovládat, abych neposkvrnila rodinnou čest,
kvůli čemu by si mě nevzal žádný albánský muž. A ona by za to vinila
mě.
Paradoxem je, že ženy pokračují  v tom, čím kdysi samy trpěly...
Muslimské ženy jsou nejvíce utlačovanými dcerami. Proto je tak
důležité pomoci jim v integraci a ukázat příklady žen, které v zá-
padním světě uspěly, osamostatnily se a vynikly v profesním i osob-
ním životě. V tom muslimském by byly  zodpovědné za udržení rodin-
né cti, což se mužů netýká.  Synové mohou prodávat drogy, být násil-
ní, to není žádný problém pro matky, protože to nepoškodí rodinnou
čest. Ale panenství dcery musí být zachováno za každou cenu. Pokud
tomu tak není, matka selhala, přináší hanbu na rodinu. Proto moje
matka nakonec zavolala své bratry. V tentýž večer, co přijeli, jsem
utekla do útulku pro ženy, protože jsem se bála, že mě převezou zpět
do Makedonie a proti mé vůli vdají. 
Muslimské matky vyznávají „kult syna“. K čemu to vede?
Kluci jsou vychováváni jako princové. Jsou hýčkaní, zkažení, slouží
se jim, a to všechno nakonec vede k jejich selhání. Neuspějí, protože
Západ je meritokratický, tedy že lidé jsou oceňováni podle svých
schopností. Nevědí, že se po nich chce, aby se snažili, vzdělávali, 
a že to je jediná cesta k úspěchu. 
Zmínila jste se, že se vyhýbáte určitým čtvrtím v Berlíně.  Bojíte
se tam něčeho, není to zbytečné?
Bohužel není. Neukölln, Wedding a Kreuzberg jsou ulice, po nichž
jako žena nemůžete jít. Zcela jistě zde budete obtěžována.  Nedávno
jsem zaparkovala auto v Neuköllnu a mladý muslim na mě křičel:
„Hej, děvko, zmiz odtud, tady budu parkovat já!“ Bezpečně jsem se
tam cítila jen jednou, a to když jsem si loni oblékla hidžáb. Poprvé mi
muži nevěnovali pozornost. 

Zana Ramadani, (10. ledna 1984 ve Skopje v Ma-
kedonii). Ve věku sedmi let přišla s rodinou do
Německa. Studovala práva, sociologii a politické
vědy,  byla spoluzakladatelkou a předsedkyní spolku
Femenu Germany. Je členkou CDU. Od roku 2009
má německé občanství, o nějž požádala hlavně
proto, že zastává názor, že migranti se musí jasně
přihlásit k nové vlasti a ctít její zákony. V roce 2009 se
vdala, nyní se svým manželem žije v odloučení. 

Nehovoří se 
o duchovnosti
islámu
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Proč tak tvrdě bojujete proti šátku?
Šátek je symbolem apartheidu pohlaví. Projevuje se jím politický
islám. Šátek původně sloužil k odlišení slušných žen od otrokyň. 
A přetrvává to dodnes. Stále se rozlišuje mezi morálními a nemorál-
ními ženami. To je důvod, proč jsou západní ženy považovány za
méněcenné. 
Myslíte, že takto smýšlejí i muslimové žijící ve třetí generaci na
Západě?
Ach, měli byste je slyšet. To je Pegida naruby... Nicméně: muslimské
ženy mají samozřejmě právo nosit šátky, musíme hájit jejich právo na
sebeurčení. Ale také je třeba vidět, že miliony žen v muslimských
zemích nemají na výběr, zda nosit šátek či nikoli. V Íránu si dokonce
kvůli tomu holí vlasy. A tady mluví o svobodě? Byla bych pro zákaz
šátku, zejména ve školách, alespoň muslimské dívky by měly být
svobodné. Mimochodem mělo by to být zakázáno i neplnoletým.
Pokud dáte šátek dvanáctiletým dívkám, sexualizujete je, a jsou to
ještě děti! To mě děsí. 
Je někdo zodpovědný za popularizaci radikalizovaného islámu? 
Ne. Politici se podílejí na růstu konzervativního islámu. Zvou jeho
zástupce na každou talk show. Ale nikdy se nehovoří o duchovnosti.
Jen o politice. Progresivním muslimům nikdo nenaslouchá,  protože
nejsou tak hlasití.  A nemají tolik peněz. Proto také ti muslimové, kteří
sotva kdy navštívili mešitu, mají najednou dojem, že je Němci nebo
Švýcaři chtějí diskriminovat a oni tudíž musí bránit svou muslimskou
identitu.
A jdou ještě dál: viní islám z islámství.
Žádné jiné náboženství neprodukuje tolik zabijáků jako islám.
Muslimové dávají přednost tomu, že se považují za oběti místo aby
se na sebe někdy podívali trochu sebekriticky. Islám je fixován na
další, posmrtný život a nikoli na ten na tomto světě. Na položené

otázky většinou nedostanete odpověd, a to mluví za všechno.
Například proč je nenávist kázána v mešitě, svatém místě, místě
duchovnosti? 
Ale jak lze bojovat s politickým radikálním islámem?
Efektivně lze bojovat jen zevnitř.  V tomto okamžiku by si měl islám
vzít příklad z křesťanství. Zde zásadní změnu, myslím, přinesla refor-
mace, k níž došlo také zevnitř, tedy ze strany samotných křesťanů.
Co dělá Německo v tomto boji?
Podporuje nesprávné lidi a sdružení. Například Ditib nebo Centrální
radu muslimů. Obě organizace nemají nic společného s duchovním
islámem. Stojí za politickým a radikálním islámem. A tak dostali
duchovní muslimy pod tlak.
Hodně by mohla vyřešit tolerance... 
Smysl pro toleranci je nejvýraznější u mladých Němců. Tvrdí, že
člověk musí tolerovat všechno. Zdá se, že Němci stále trpí  gene-
račním traumatem. Cítí se odpovědní za všechno, co bylo spácháno
během nacistické diktatury.  
A jak tolerantní jsou muslimové?
Velmi tolerantní jsou vůči svým bratrům a sestrám. Ale tato tolerance
je rychle opustí, pokud jde o křesťany a Židy. Takže pro křesťany není
snadné postavit křesťanský chrám v muslimské zemi. Křesťané by
měli také žít se svou vírou v muslimské zemi velmi nenápadně.
Myslíte si, že politici udělali během uprchlické krize chybu?
Kancléřka nepřipustila, že udělala velkou chybu, když do Německa
pustila mnoho utečenců bez kontroly. Musíme pomoci lidem, kteří
pomoc potřebují, ale pachatelé kriminálních zločinů musí okamžitě
Německo opustit. Ovšem naši profesionální politici chtějí nejdříve
problém vysvětlit, jak tomu bylo vždy.      (Ze zahraničních pramenů)
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William Saroyan
trAcyho tygr
Americká kultovní novela 
v novém vydání s vynikajícími
ilustracemi Štěpána danča. 
Půvabný příběh thomase
tracyho, newyorského mladí-
ka, ke kterému se jednoho
dne připojí jako stálý společ-
ník tygr, aby ho naučil důle-
žitým věcem, jež potřebuje
mladík ke své proměně 
v muže.

Překlad: jiří josek
Vázaná, 153 stran, 298 kč, eAn: 9788025722275

https://www.kosmas.cz/knihy/221115/tracyho-tygr/

André Van Lysebeth
PránájámA – 
technikA dechu
jedna ze základních prací o józe zaměřená
na techniku dechu. Prána je souhrn veš-
keré energie oživující člověka, energie,
jejímž nejviditelnějším projevem – na nějž
lze nejsnáze působit – je dech, „dýchání“.
Proto se hathajógin plně soustřeďuje na
dýchání, aby ovládal všechny potenciálně 
v něm existující energie, a tak dosáhl
dokonalé harmonie s tímto vesmírem, 
v němž žije.

Překlad: jiří Vízner
Brožovaná, 306 stran, 298 kč, 
eAn: 9788025723746

https://www.kosmas.cz/knihy/228280/pranajama-technika-dechu/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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Kent Haruf
CizinCi v noCi
„Cítím se osaměle. Říkala jsem si, že i ty se tak možná cítíš. Tak si říkám, jestli bys ke mně

nepřišel. na noc. na kus řeči,“ osloví jednoho večera sedmdesátiletá Addie svého souseda
Louise. oba již před lety ovdověli a jejich životy na malém městě plynou ve stereotypech,
které chabě vyplňují prázdnotu. Rozhodnou se nebrat ohledy na to, co si pomyslí ostatní, 
a začnou se scházet. v nočních rozhovorech poodhalují jeden druhému svou minulost,
bolesti, touhy a ztracené lásky. Stávají se z nich dobří přátelé, později i milenci, náhle si
připadají jako lidé, kteří mají konečně štěstí. Addiin syn je však kategoricky proti jejich
vztahu a dá matce ultimátum, které nelze brát na lehkou váhu.
Americký spisovatel Kent Haruf psal svou křehkou novelu vážně nemocný s vědomím, že se
jejího vydání již nedočká, a vložil do ní vlastní touhu po životě a lásce a smířlivou radost 
z krátkých momentů štěstí. Dílo zaujalo čtenáře i filmaře a stejnojmenná filmová adaptace
(2017, rež. Ritesh Batra) přinesla krásné role osmdesátníkům Robertu Redfordovi a Jane
Fondové.

Přeložila Alena Snelling
vázaná, 144 stran, 218 Kč, EAn 9788074298950 

http://www.ivysehrad.cz/kniha/cizinci-v-noci/
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách

Ve filmové adaptaci Our Souls at Night se v hlavních rolích objevili 
Robert Redford a Jane Fonda
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Jednou v podvečer navštívila Addie Moorová Louise Waterse. Byl
květen, těsně před setměním. Oba bydleli v Cedrové ulici, jen blok
od sebe, v nejstarší části města. U obrubníků tu rostly jilmy a bře-
stovce i javor, od chodníků k patrovým domkům se táhly zelené
trávníky. Během dne bylo teplo, ale k večeru se ochladilo. Kráčela
po chodníku a zabočila k Louisovu domu. Louis otevřel dveře a ona
na to, Můžu dovnitř? Chtěla bych s tebou něco probrat. Posadili se
v obýváku. 
Nedáš si něco k pití? Třeba čaj? 
Ne, děkuju. Možná tu ani nepobudu tak dlouho na to, abych ho vypi-
la. Rozhlédla se kolem sebe. Máš to tu pěkné. 
Diane se vždycky postarala, aby to tu bylo pěkné. Já se čas od času
taky vynasnažím. 
Pořád to vypadá pěkně, řekla. Nebyla jsem tu už léta. Podívala se
z okna na zahradu, kterou už halila noc, a pak do kuchyně, kde visel
nad linkou a dřezem pruh světla. Všechno vypadalo čistě
a spořádaně. Sledoval ji. Byla to pohledná žena. Vždycky se mu líbi-
la. Mívala tmavé vlasy. Teď byly bílé a zastřižené nakrátko. Pořád se
mohla chlubit ženskými křivkami, jenom trochu přibrala v pase
a na bocích. 
Asi si říkáš, co tady dělám.
Nejspíš jsi mi nepřišla říct, že to tu mám pěkné. 
Ne, chtěla jsem ti něco navrhnout. Aha. Chtěla bych tě o něco požá-
dat. Dobrá. Ne o ruku, řekla. 
To jsem si ani nemyslel. Ale nebyl bys úplně daleko od pravdy. Teď
akorát nevím, jestli to zvládnu. Byla jsem si jistá, ale nahlodává mě
červíček pochybností. Jemně se usmála. To je trochu jako před svat-
bou, ne? Co? Pochybnosti. V některých případech určitě. No, nic.
Prostě to vyklopím. 
Poslouchám, řekl Louis. Nepřišel bys někdy ke mně domů a pak tam
přespal? Prosím? Jak to myslíš? Oba žijeme sami. Žijeme sami už
příliš dlouho. Léta. Cítím se osaměle. Říkala jsem si, že i ty se tak
možná cítíš. Tak mě napadlo, jestli bys ke mně nepřišel. Na noc.
Na kus řeči. Zíral na ni, prohlížel si ji, teď už se zvědavostí,
s opatrností. Nic neříkáš. Vyrazila jsem ti dech? 
Tak nějak. 
Nemluvím o sexu. Nebyl jsem si jistý. Ne, ne, kvůli sexu ne. O to mi
nejde. Chuť na sex jsem neměla už dlouho. Potřebuji někoho, kdo
mi pomůže přestát noc. Chci ležet v teplé posteli a mít společnost.
Leželi bychom spolu vedle sebe a ty bys u mě přespal. Noci bývají
nejhorší, nemyslíš? Bývají. 
Musím si pak vzít prášek na spaní a číst až do rána a pak se druhý
den cítím jak praštěná palicí a úplně k ničemu. 

To znám. 
Ale říkám si, že bych zas mohla klidně spát, kdyby vedle mě někdo
ležel. Někdo milý. Ta blízkost. Noční rozhovory, ve tmě. Čekala. Co
ty na to? 
Já nevím. Kdy bys tak chtěla začít? 
Kdykoli chceš. Tedy, řekla, pokud chceš. Klidně tento týden.
Promyslím si to. Dobrá. Ale pokud se rozhodneš přijít, tak mi přes
den zavolej, že přijdeš, abych věděla, že tě mám čekat. 
Dobrá. Budu čekat na telefonát. A co když budu chrápat? Tak budeš
chrápat. Nebo se to odnaučíš. Smál se. Tak to tu ještě nebylo. Vstala
a odešla, kráčela zpět domů. On stál u dveří a pozoroval ji, tu
středně vysokou sedmdesátiletou bělovlasou ženu, jak kráčí pod
větvemi stromů v kalužích světla, které vrhala svítilna na rohu ulice.
Co to mělo ksakru znamenat, procedil mezi zuby. Jen nechval dne
před večerem.

Následujícího dne šel Louis k holiči na Hlavní ulici. Vlasy si nechal
zastřihnout nakrátko, čistý sestřih, skoro jako mašinkou. Zeptal se
ho, jestli ještě pořád holí, a holič odvětil, že ano, a tak se nechal
i oholit. Pak šel domů, zavolal Addie a řekl, Rád bych dneska večer
přišel, jestli pozvání pořád platí. Ano, platí, řekla. Budu se těšit.
K večeři si nedal nic těžkého, jen sendvič a sklenici mléka. Nechtěl
se u ní v posteli cítit plný, bylo by mu těžko. Pak si vlezl do sprchy.
Dlouho stál v proudu horké vody a pečlivě se celý namydlil. Ostříhal
si nehty na rukou i na nohou. Vykročil do tmy ze zadního vchodu
a šel po pěšině za domy, v ruce papírový sáček s pyžamem
a kartáčkem. Kolem cesty byla tma a štěrk mu vrzal pod botami.
V domě u cesty se svítilo a on už rozeznal z profilu ženu stojící
u kuchyňského dřezu. Došel na zahradu Addie Moorové, prošel
kolem garáže a záhonů a zaklepal na zadní dveře. Nějakou dobu
tam stál a čekal. Před domem projelo po silnici auto a jeho světla
na chvíli projasnila celou ulici. Slyšel středoškoláky, jak na sebe
na Hlavní troubí. A pak se mu nad hlavou rozsvítilo světlo
na verandě a dveře se otevřely. Co děláš tady vzadu? zeptala se
Addie. Říkal jsem si, že mě takhle lidi neuvidí.
To je mi fuk. Oni se to dozví. Někdo tě zahlédne. Příště přijď předem,
z ulice. Rozhodla jsem se, že nebudu dbát na to, co si ostatní myslí.
To jsem dělala příliš dlouho – vlastně celý život. Tak už žít nebudu.
Když jdeš zadem, tak to vypadá, že děláme něco špatného, něco
ostudného, o čem je hanba mluvit. Asi jsem byl učitelem na malém
městě příliš dlouho, řekl. To proto. Ale dobrá. Příště přijdu předem.
Tedy pokud bude nějaké příště. Ty myslíš, že nebude? řekla. Že je
tohle jen na jednu noc? Nevím. Možná. Tedy až na ten sex. Nevím,
jak tohle půjde. Musíš trochu věřit, řekla. Což o to, tobě ano. V tebe
věřím, to vím už teď. Ale nejsem si jistý, jestli se ti dokážu vyrovnat.
O čem to mluvíš? Jak to myslíš? Máš odvahu, řekl. Nebojíš se
zariskovat. 
Ty taky, vždyť jsi přišel. 
To je pravda, přišel. Tak už pojď dovnitř. Sice to není nic, za co
bychom se měli stydět, nemusíme tu ale stát celou noc. Následoval
ji přes verandu do kuchyně. Nejprve si dáme skleničku, řekla. To je
dobrý nápad. Piješ víno? Sem tam. Ale raději bys pivo, že? Tak tak.
Příště koupím pivo. Tedy pokud bude nějaké příště, řekla. Nevěděl,
jestli žertovala, nebo ne. Pokud bude příště, řekl. Máš raději bílé,
nebo červené? Bílé, prosím.
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Prý jste dokončil novou kni-
hu?
Ano. Začátkem května jsem  se
zotavil natolik, že jsem mohl
opustit dům a v přírodě na-
čerpal síly k psaní. Do  poloviny
června jsem dal dohromady
první návrh nového románu. Od
té doby jsem vypracoval několik
verzí. Moje žena Cathy rukopis
asi pětkrát přepsala do počítače
a teď na něm pracuje můj re-
daktor v nakladatelství Knopf.
Připomínky od něj obdržím za
týden a kniha vyjde příští rok 
2. června. 
Můžete prozradit, čeho se
týká?
Je to příběh starého muže 
a staré ženy – tedy o něčem, 
o čem cosi vím. Starý muž jsem
teď sám. 
Takže můžeme říci, že jde 
o pokračování románu Plain-
song?
To asi ne. Chystaný román ne-
má žádnou souvislost s mými
předchozími knihami. Pro mě je úplně jinak sugestivní a také
vyznění je odlišné.
Zasadil jste děj jako v předchozích vašich knihách do smy-
šleného města Holt? 
Ano. Ale já vám řeknu i to, co jsem slyšel od lidí v Yumě, a je to pro
mě vždy trochu nepříjemné. Totiž že jde o příběhy z jejich města.  Ale
není tomu tak. Vybral jsem si určité prostředí, které jsem velmi dobře
znal, a použil ho jako pozadí pro příběhy, které jsem chtěl popsat.
Ale pokud o tom přemýšlíte, mohly se odehrát v podstatě kdekoliv.
Chci říct, že všichni lidé umírají a během života se shromažďují 
a pomáhají si. Všude se najdou osamělí starci, kteří by velmi rádi 
s někým s podobným osudem navázali vztah a zlepšili svůj život. 

Proč pro vás bylo tak dů-
ležité tento příběh napsat?
To je dobrá otázka. V únoru 
a březnu, hned jak jsem se
dověděl, že plicní nemoc, kte-
rou mám, je nevyléčitelná, mi
bylo stále hůř a hůř. Cítil jsem
se špatně mentálně i fyzicky. 
A pak, v dubnu se to trochu
zlepšilo, a já se rozhodl, že
nechci jen sedět a čekat... 
Rozhodl jsem se psát nějaké
povídky, ale ještě než k tomu
došlo, jsem dostal nápad na
tento román. 
Jak jste přistoupil ke psaní?
Na novou knihu jsem myslel už
nějaký čas, ale chybělo téma.
Najednou bylo jasné, že mně
zbývá jen omezený čas. Bylo
pro mě tedy důležité dobře ho
využít. Při procházkách se mi
příběh ukládal do hlavy. 
Vždycky, než jsem začal psát
nějaký román, jsem jeho děj
dokázal odvyprávět. Tentokrát
jsem věděl, kde se odehraje,
ale mnoho detailů mi unikalo.

Nicméně jsem se snažil každý den napsat novou krátkou kapitolu.
Byla to pro mě dosud nepoznaná zkušenost. Že bych zmoudřel nebo
tu bylo nějaké duchovní vedení…?  Nevím. Inspiroval mě Ulysses 
S. Grant. Možná víte, že kromě toho, že byl generál Unie, který se
rozhodujícím způsobem zasloužil o ukončení války Severu proti
Jihu, byl také velmi špatným prezidentem. Jeho administrativa byla
zatížena korupcí, kouřil osm až deset doutníků denně. A když umíral
na rakovinu, chtěl zanechat své ženě a dětem nějakou finanční
hotovost. Takže začal psát paměti. Dokončil je dva nebo tři dny před
svou smrtí. Vydal je Mark Twain ve svém nakladatelství. Kniha se
stala celostátním bestsellerem. Takže jeho rozhodnutí pomoci man-
želce navzdory svému zdravotnímu stavu se mi zdá být možná tou
nejstatečnější věcí, kterou kdy udělal. Myšlenka pokusit se o něco
podobného ovládla mou mysl.

Kent Haruf měl před sebou
posledních šest dnů života,
když poskytl rozhovor Johnu Mooreovi o svém románu

Cizinci v noci, jehož vydání se už nedočkal.
Je 24. listopadu 2014

Kent Haruf narozený 24. února 1943 v Pueblo, Colorado,
zemřel 30. listopadu 2014 (ve věku 71 let) Salida, americký
spisovatel.
V roce 1965 absolvoval bakalářská studia na Nebrasky
Wesleyan University, kde později vyučoval a získal MFA.
Předtím, než se stal spisovatelem, Haruf pracoval na
různých místech, včetně kuřecí farmy v Coloradu , staveništi
ve Wyomingu, v rehabilitační nemocnici v Denveru, nemoc-
nici ve Phoenixu, v prezidentské knihovně v Iowě, vyučoval
na alternativní střední škole ve Wisconsinu, jako učitel
angličtiny působil také v mírovém sboru v Turecku a na
vysokých školách v Nebrasce a Illinois. Žil se svou ženou,
Cathy v Salidě v Coloradu až do své smrti v roce 2014. 
Z prvního manželství měl tři dcery.

S ženou Cathy
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Když se dovíte takovou diagnózu, myslím, že máte jen dvě
možnosti. Můžete si  sednout a říct: „OK, nezbývá mně než
čekat na konec.“ Nebo můžete udělat to, co jste udělal vy, což
znamená: „Každý den vstanu a budu pracovat.“ 
Nechci své rozhodnutí přeceňovat, bylo v tom něco metafyzického.
Čtyřicet let jsem psal fikci. Mohl jsem tedy čerpat z dovedností 
a zkušeností, které jsem za tu dobu získal. A opět se to odehrává 
v Holtu, takže jsem nemusel vymýšlet nové prostředí. Psaní bylo pro
mě vším. V některých ohledech to vypadalo, jako by mě udržovalo
naživu. Bylo pro mě důležité, že jsem cítil denně potřebu pracovat.
A pak, jak se ukázalo, bylo to pro mě a mou ženu Cathy navíc
velkým potěšením.
Pomozte nám představit si prostředí, v němž jste pracoval.  
Bydlíme ve městě Salida v Coloradu. V domě jsme zřídili pracovnu
s velkým stolem. Píšu na  psacím stroji… 
…autoři, kteří psali na psacích strojích, museli vědět, co napsali
od chvíle, kdy usedli ke stolu. Nemohli totiž mazat…  
No, to je pravda,  do jisté míry. Vždycky znám první větu nebo dvě,
než si sednu. Jakmile jsem je dám na papír, získám jakýsi odrazový
můstek pro pokračování. Ale první věta musí být taková, aby
nastavila příběhu správný směr. Existuje druh impulsů, které první
věta nebo dvě generuje, a to mě vzrušuje. Píšu se zavřenýma
očima. A nikdy jsem si nedovolil, abych vstal od psacího stroje,
dokud jsem nedokončil celý výjev. Mně to funguje dobře. V tu chvíli
nezvedám telefon a nedělám nic jiného, než pracuji. Potřebuji inten-
zivní soustředění.
Poradil byste to i budoucím spisovatelům?
Způsob tvorby je pro každého individuální. Na co by však neměli
zapomínat je: číst, číst, číst, číst, číst. Pak teprve pište, pište, pište.
Jinou radu nemám. Ale pokud jde o čtení, myslím, že se musíte
naučit číst jako autor. To znamená, že už nečtete pro zábavu. Jde
hlavně o to zjistit,  jak někdo jiný úspěšně něco na stránce provedl.
Takže věnujete velkou pozornost tomu, co funguje, a co nefunguje.
A jakmile se stanete zručným čtenářem, s úplně jiným prožitkem
budete přistupovat ke svým oblíbeným autorům. Já se znovu 
a znovu vracím k Faulknerovi a Hemingwayovi a zvláště k Čecho-
vovi. 

Ale čtete určitě i něco jiného, než jen tyto tři autory?
Ach ano. Ale to, co jsem právě četl, byly duchovní knihy, protože se
snažím pochopit, co se mnou děje.
Jaká je přesná diagnóza?
Mám nádor na plicích a onkolog mi řekl, že na to není žádný lék.
Předepisuje mi Prednison. Je kortikosteroid. Nic neřeší, ale cítím se
po něm poněkud lépe. Snažil jsem se tedy soustředit na pozitivní
myšlení; když přemýšlím o věcech, za které jsem vděčný. Za to, co
život dal,  že jsem tentokrát dokázal vyřešit svůj vztah k náboženství
a k Boha a k posmrtnému životu. S Cathy jsme absolvovali seminář
o duchovním myšlení a smrti. Četli jsme o tom desítky knih, nikdy
bych se k nim nedostal, kdybych nebyl donucen těmito okolnostmi.
Je to chvíli nahoru a pak zase pád. Ale právě teď nemám pocit, že
by smrt byla těsně za rohem, ale pokud ano, je to větší roh, než jsem
si myslel.  
Pokud jste se někdy někoho dotkl svými skutky nebo slovy, tak
teď dáváte lidem dar, a to nejen novou knihou, ale i svým posto-
jem ke všemu, čím procházíte… 
Vím přesně, co říkáte, a trvalo mi chvíli, než jsem přišel k podobné-
mu názoru. Pomalu jsem to pochopil. Pokud vám někdo něco dává
a vy to nedostáváte, dar postrádá smysl. Je to jako poslat dopis,
který nikdo nikdy nedostane. Snažil jsem se v posledních měsících
učit, jak být vnímavý. Nepramení to z mé povahy, tak jsem asi
potřeboval hodně silný impuls. 
Hovoříte velmi otevřeně o tom, co pro vás znamená příště,  jak
neznáte načasování – ale víte, že to přijde. A tak si myslím, že
máme vzácné privilegium a čest se zeptat někoho ve vaší
situaci na to, jak vzpomínáte na rozhodující okamžiky svého
života? 
No, to je dobrá otázka. Hodně na to myslím. Do říjnového vydání
literárního časopisu Grant jsem napsal esej Zrození spisovatele.
Píšu v něm, co vedlo k tomu, proč jsem se stal spisovatelem. 
A myslím, že to naznačuje některé věci, které by mě mohly přežít.
Chci, aby se na mě vzpomínalo jako na někoho, kdo miloval a měl
soucit s ostatními lidmi. A čím víc se blížím k smrti, jsou mi lidé stále
dražší. Takže teď chci být úplně pro každého, kdo o to stojí. Nemůžu
říct, že to tak bylo vždy. A jako spisovatel bych chtěl být považován
za někoho, kdo měl sice malý talent, ale pracoval co nejlépe, aby tu
trochu nadání využil. Chci si myslet, že jsem tvořil tak, abych se
dostal k základní, neredukované struktuře života,  

(Ze zahraničního pramene, kráceno a upraveno)
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Thomas Melle
SvěT v zádech
Život s bipolární poruchou, tak
by klidně mohl znít podtitul
autobiografické prózy Thomase
Melleho. Popisuje v něm svůj
boj s touto složitou chorobou,
pro kterou se dříve používalo
označení maniodepresivní psy-
chóza. Je těžké odhalit, co je
pravou příčinou či jejím důsled-
kem, a tak je celý text konci-
pován jako autorova snaha při-
spět k porozumění této nemoci,
porozumět sám sobě a také na-
bídnout čtenáři vhled do života
a pocitů nemocného. 

Přeložila Jana zoubková

vydává Odeon, váz., 320 stran, 359 Kč,
ISBN: 978-80-207-1819-8

https://www.bux.cz/autor/385423-melle-thomas
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Rozhovor s autorem na další straně

Thomas Melle (*17. března
1975, Bonn) je německý spi-
sovatel, divadelní dramatik.
Studoval srovnávací literaturu
a filozofii na univerzitě v Tü-
bingenu, dále na University of
Texas v Austinu a Free Uni-
versity of Berlin.V roce 2004
absolvoval a získal magister-
ský titul. Od roku 1997 žije 
v Berlíně.
Knihu Die Welt im Rücken,
publikovaná v srpnu 2016,
zdramatizoval a hra měla
premiéru v březnu 2017 ve
vídeňském Burgtheatru. 
Za svou tvorbu získal Thomas
Melle několik prestižních cen.
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O nemoci,
která
mění
osobnost
Když jste psal knihu Svět v zádech,
myslel jste na to, že bude mít tera-
peutický charakter? 
Ne! To mě nenapadlo. Pro mě to byla
především literární výzva: maniodepre-
sivní nebo bipolární porucha zatím nebyla
dobře popsána a chtěl jsem jí dát odpovídající literární podobu. 
Je to o nemoci, ne o mně. 
Na začátku píšete, že je nebezpečné aktivně a analyticky řešit vlastní
nemoc, že je to těžké a bolestivé. V jakém smyslu?
Nebezpečné by mohlo být mé extrémní ponoření do vlastních emocí, 
a tím by se události z minulosti mohly stát přítomnými. Ale vyvaroval jsem
se toho. Nikdy jsem se nevzdal vyprávění. Když se mě na nemoc někdo
v souvislosti s knihou ptal, odpovídal jsem, že bych mohl zažít něco
podobného.  
Ale vaše kniha je považována za autobiografickou…
Samozřejmě, jsem diagnostikován jako maniodepresivní a s tím musím
žít. Ale při psaní jsem si uvědomil, že celá věc by neměla být taková auto-
biografická „pornografie“. Doufám, že se mi to podařilo. 
Co tím myslíte?
Chtěl jsem, aby líčení bylo co nejpravdivější.  A to i za předpokladu, že
použiju částečně i fikci k podtržení uměleckého vyznění.
Jak jste se vracel do minulosti? Mohl jste využít svých deníků nebo
poznámek,  mluvil jste s ostatními lidmi?
Ne, neměl jsem skoro nic napsané, ale hodně jsem mluvil s přáteli 
a známými. I paměť se vrací postupně, je selektivní, má fiktivní části,
dokonce i u zdravých lidí. Já s maniodepresivní diagnózou zaujímám
takovou středovou pozici. Můj psychiatr mi řekl, že maniaci si budou pa-
matovat všechno. Jeho kolega, který trpí stejnou chorobou, ale tvrdí, že
mánie je milosrdné onemocnění, které téměř nevyvolává žádné
vzpomínky. Oba nejsou pro mě směrodatní. Mám dojem, že celé fáze,
jsou zcela vymazány, ale stačí pak jedna věta, kterou někdo pronese, 
a mně se živě vybaví mnoho dosud zapomenutých scén. Všechny jsem
popsal.
Mluví se hodně o nulovém bodě, vyhnanství, neutralizaci, oživení.
Jsou to základní motivy Světa v zádech?
Ano. Katastrofická věc této nemoci spočívá v tom, že jste v mánii jiní 
a v depresi se vaše projevy zase změní.  Když oba stavy ustoupí, jsi zpět,
ale zase někdo jiný. Už vím, co se kdy děje a jak se s tím vyrovnat.  To je
taková diskontinuita. Chtěl jsem však vytvořit jakýsi kontinuální příběh,
který přemosťuje hluchá místa. 

Manické fáze u vás trvají déle než depresivní – i když ty jsou mnohem
nebezpečnější. Máte za sebou dva pokusy o sebevraždu… 
Vůle se vším skončit je obrovská. Ale možnost volby nemusí být nutně
potlačena. Když se rozhodnete pro konečný odchod, je to proto, že
nechcete skončit jako nějaké beztvaré bahno. Mánie je přehnaná euforie,
deprese monotónní, prázdná, bolestivá. Mánii je třeba osvětlit a vysvětlit.
Čeká se na to. 
Je vaše nemoc stále tabu? 
Deprese ano. Často se pro ni používá výraz „syndrom vyhoření“, aby ji
jedinec lépe zvládal. Podtrhuje tím jen svůj úspěch: dosáhl toho hodně 
a nyní je oprávněně vyčerpán. Hodně se ví o melancholii,  ale to je jen
špička deprese. Ale úplně jiné je to, pokud jde o mánii. Vezměte si
člověka, jako jsem já, s mnoha paranoidními vlastnostmi. Je doslova ka-
tapultován do šílenství, chová se naprosto bizarně, pro okolí je to ne-
pochopitelné. Mánie je děsivá, a to i pro vnější svět. Je opravdu tabu,
protože uniká jakémukoli zařazení a klasifikaci.
Existuje však také příběh geniálního maniaka, který v ní vytvořil
mimořádné umění.  Říká se také, že v manické fázi se lidé cítí celkem
šťastní…
Obojí je špatně. Tato umělecká produktivita existuje nejvíce v hy-
pomániích, tedy lehčích fázích mánií.  Ale mě se to netýká. Všechno, co
jsem v tom stavu napsal, za moc nestálo. Mánie má velmi tmavou barvu,
vede do samoty. Málokdo o tom ví.
Jak vaši kniha přijali zdravotníci? Zvou vás mezi sebe?
Dostávám pozvánky, abych z ní v nemocnicích četl. S vydavatelem však
máme dohodu, že s knihou budeme zacházet jako s literárním dílem.
Vystupuji proto pouze v literárních domech a v knihkupectvích. Jsem rád,
když se mi někdo svěří s tím, že ho kniha oslovila a že mu pomohla. Kdo
se se mnou chce setkat, má dost možností.  

(Ze zahraničních pramenů)



Kelly Barnhillová
DívKa, Která upíjela měsíc
Každý rok obětují lidé v protektorátu jedno novorozeně čarodějnici žijící 
v hlubokých lesích. Odnepaměti slýchali, že jen tak ochrání město před jejími
zlými čáry. jenže čarodějnice Xan není krutá. Naopak, o opuštěné dítě se
postará, nakrmí je výživnou hvězdnou září a najde mu novou, milující rodinu na
druhé straně lesa. ale jednou dá novorozené holčičce omylem napít svitu
měsíce. v její krvi začne kolovat magie. Xan se rozhodne děvčátko vychovat
sama, pojmenuje je luna a jeho kouzelné schopnosti zapečetí do doby, než
bude luně třináct a zmoudří. jenže jak se blíží dívčiny třinácté narozeniny,
kouzla začínají vyplouvat na povrch. Nad lesem se shlukují obrovská hejna
hrozivých ptáků, pod zemským povrchem se probouzí sopka a kolem obchází
žena s tygřím srdcem. a z protektorátu míří k lesu muž odhodlaný Xanu zabít.
Brzy bude muset luna bránit ty, kdo dosud chránili ji. a postavit se sku-
tečnému zlu.
Kelly BarNhillOvá je autorkou pěti knih pro děti a mládež, napsaných v žánru
fantasy. ačkoli se i první čtyři setkaly s vřelým přijetím kritiků a získaly několik
ocenění, teprve pátá – Dívka, která upíjela měsíc – přinesla Barnhillové doslova
famózní úspěch. Byla oceněna význačnou cenou johna Newberyho za rok 2017, čímž
ale výčet cen a chvály nekončí. spisovatelka žije v minnesotě s manželem a třemi
dětmi.
překlad: Barbora punge puchalská
vázaná, 336 stran, 298 Kč, eaN: 9788025723999

https://www.kosmas.cz/knihy/239118/divka-ktera-upijela-mesic/
Ukázka a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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1.
V níž se vypráví příběh
Ano.
V lese žije čarodějnice. Žije tam od nepaměti. Přestaneš se
projednou vrtět? Hvězdy moje! V životě jsem neviděla takovou
neposedu. 
Ne, zlatíčko, já ji neviděla. Nikdo ji neviděl. Už celou věčnost. Učinili
jsme jistá opatření, abychom ji už nikdy neviděli.
Drastická opatření.
Nechtěj po mně, abych o nich mluvila. Stejně už je znáš.

Ale to nevím, zlatíčko. Nikdo neví, proč chce naše děti. Netušíme,
proč trvá na tom, aby to vždycky bylo nejmladší z nich.

Ne že bychom se jí prostě mohli jen tak zeptat. Ne ukazuje se.
Postaráme se, aby se neukazovala.
Ovšemže existuje. To je mi otázka! Podívej se, jak to v lese vypadá!
Je tak nebezpečný! Jedovatí hadi, zákeřné podzemní jámy, gejzíry 
s vařící vodou; kam se podíváš, jen samé nebezpečí.
Myslíš si, že je to náhoda? Nesmysl! Může za to čarodějnice, a když
ji neposlechneme, co s námi bude?
Opravdu chceš, aby ti to vysvětlovala?
Raději ne.

Ale už ticho, nebreč. Pro tebe si přece Rada starších nepřijde, že ne?
Jsi už moc velká.

Z naší rodiny?
Ano, miláčku. Ale už strašně dávno. Ještě než ses narodila.
Byl to krásný chlapeček.
Teď dojez večeři a udělej úkoly. Zítra budeme všichni brzy na nohou.
Den obětování na nikoho nečeká; všichni tam musíme být a po-
děkovat dítěti, které nás na další rok zachrání.

Tvého bratra? Jak jsem o něj mohla bojovat? Kdybych to byla
udělala, čarodějnice by nás všechny zabila, a k čemu by nám to
bylo? Obětovat jednoho, nebo obětovat všechny. Tak to na světě
chodí. Nemohli bychom to změnit, i kdybychom se sebevíc snažili.
Dost už ptaní. Šupej odsud. Hlupáčku.

2.
V níž jedna nešťastná
žena dočista zešílí
To ráno si dával velkoradní Gherland načas. Den obětování se
koneckonců konal jen jednou do roka a on během prostého průvodu
do prokletého domu i během chmurné cesty rád vypadal co nejlépe.
Ostatní členy rady vedl k tomu, aby se chovali stejně. Bylo důležité
se před lidmi předvést v co nejlepším světle.
Gherland si pečlivě nanesl růž na povislé tváře a zvýraznil si oči
černidlem. V zrcadle si zkontroloval, zda nemá mezi zuby zbytky jídla
nebo jinou špínu. To zrcadlo zbožňoval.
Bylo v Protektorátu jediné. Nic nepřinášelo Gherlandovi větší
potěšení než věc, jež byla výlučně v jeho vlastnictví.
Rád si připadal zvláštní.

Velkoradní vlastnil celou řadu věcí, jež byly v Protektorátu jedinečné.
Patřilo to k požitkům jeho úřadu.

Protektorát – jemuž někteří říkali Orobincové království a jiní Město
smutku – byl vmáčknutý mezi zrádný les z jedné a rozlehlou bažinu
z druhé strany. Většina obyvatel získávala obživu právě z bažiny. 
V močálech je budoucnost, kladly matky dětem na srdce. Je vám
jasné, že to žádná velká budoucnost nebyla, ale lepší něco než nic.
Na jaře byla bažina plná žirinových výhonků, v létě žirinových květů
a na podzim žirinových hlíz, které se vedle pestré palety léčivých 
a téměř kouzelných rostlin daly sbírat, sušit, zpracovávat a prodávat
obchodníkům z opačné strany lesa, kteří na oplátku rozváželi plody
z bažiny do Svobodných měst daleko odtud. Samotný les byl
strašlivě nebezpečný a schůdný výhradně po Silnici.
A tu vlastnila Rada.
Což znamená, že Silnici vlastnil velkoradní Gherland a ostatní
členové měli svůj podíl. Radním patřila i bažina.
A ovocné sady. A domy. A tržiště. Dokonce i zahradní ploty.
Proto si rodiny v Protektorátu šily boty z rákosí. Proto v hubených
časech krmily své děti hustým, výživným vývarem z bažiny a doufaly,
že po něm zesílí.
Proto radní a jejich rodiny tloustli, sílili a růžověla jim líce z hovězího,
másla a piva.
Ozvalo se zaklepání na dveře.
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Příběhy jsou mapy srdce
Co vás napadlo, když jste se dověděla, že jste byla oceněna
cenou Newbery za mimořádný přínos literatuře pro děti? 
Upřímně řečeno, mě napadlo že volají na špatné číslo. Nemůžu si
přesně vzpomenout, co jsem řekla výboru. Pravděpodobně, že je to
nesmysl a několikrát jsem opakovala  „Jak je to možné.“
Co je nejlepší na tvorbě pro mladší čtenáře?
Mám hlubokou úctu k důstojnosti a odvaze dětí. Nemají to jedno-
duché, svět je matoucí, nesourodý, konfliktní a někdy děsivý. 
Pravidla se neustále mění. Děti musí být experimentátoři, analytici,
vědci, učitelé, kartografové a psychologové. Proto jsou příběhy pro
ně tak důležité. Jsou jejich pamětí, mapy srdce a mysli a mapy světa.
Příběhy umožňují, aby děti byly více samy sebou. Ale v neposlední
řadě jsou děti mnohem zábavnější a méně nudní než dospělí. Proto
je radost pro ně psát.
Jak čtenáři reagovali na vaši knihu Dívka, která upíjela měsíc?
Když navštěvuji školy, vyjadřují mi dětí spoustu sympatií. Tato kniha
znamenala pro mé čtenáře více, než jsem si dokázala představit.
Pro mě to byla radostná zkušenost, kterou jsem ještě asi nedoceni-
la. 
Kdy jste začala psát? Chtěla jste být vždycky spisovatelkou
To je vlastně komplikovaná otázka! Začala jsem psát příběhy a básně
na střední škole. Vážněji jsem to začala brát až na vysoké škole.
Měla jsem úžasnou učitelku – Jonis Agee, jejíž kniha povídek Akty
lásky na cestě Indigo zůstává jednou z mých oblíbených sbírek.
Psala jsem zuřivě, až posedle. A pak najednou přestala. Vůbec ne-
vím proč. Byla jsem mladá a zamilovaná a řešila si otázky identity,
což je vlastně běžným projevem nezralé lásky. Posedlost byla pryč,
oheň byl pryč… 
Změnilo se to až po narození druhého dítěte. Četla jsem zrovna
knihu indiánské spisovatelky Louise Erdrichové Poslední hlášené

zázraky u Little No Horse a stále se k ní vracela a něco se ve mně
hnulo.  Vzala jsem zápisník, napsala jeden odstavec a pak už psala
každý den.
Jak vypadá váš pracovní den? 
No, to se také změnilo. Psávala jsem každé ráno od čtyř do šesti
hodin. Ale výsledek nebyl nic moc…  Teď, když děti jsou ve škole,
píšu od devíti do dvanácti nebo jedné. Pak si jdu zaběhat a pokračuji.
Někdy píšu i v noci, ale večer jsem pomalejší, takže to není tak efek-
tivní.  
Psát v mnoha žánrech, včetně fikce a literatury, pro děti 
i dospělé přináší různé výzvy. Jak to zvládáte? 
Myslím, že je dobré zaměstnávat mozek napříč žánry.  Myslím, že se
nejlépe píše,  když nezůstáváte příliš příliš dlouho v nějakém žánru 
a stále objevujete něco nového.
Jak mateřství ovlivnilo vaše psaní, pokud vůbec?  
Ach, jako máma jsem mnohem lepší spisovatelka než kdy předtím.
Jednou z výhod mateřství je, že soucítím s našimi dětmi. Vím, jak bolí
naražená hlava, rozbité koleno, malér ve škole…, jako bych to vše
prožívala sama.
Jak se liší psaní pro mladé od toho pro dospělé? 
To je těžké říct. Moje projekty se od sebe liší – dokonce i v rámci
žánrů. Když píšete pro děti, není to jen pro ně. Přečtou si to i dospělí,
v ideálním případě společně. Dětští čtenáři jsou neuvěřitelně  ná-
ročné publikum. Nesmíte u nich vzbudit pocit, že moralizujete. Jak
ucítí, že míříte tímto směrem, knihu okamžitě odloží a vy jako autor
jste pro ně ztracení. Současně jsou úžesně oduševnělí a jsou
připraveni se zapojit do děje. Děti jsou také velmi flexibilní ve svém
myšlení. Vědí, že svět je komplikovaný a divný a do značné míry ne-
poznatelný. Půjdou s pří-během a v něm zjistí, co potřebují. S dospě-
lými je to jinak. Ti chtějí všechno dostat polopatě. Protože jako
skupina jsme bohužel hodně tupí.

(Ze zahraničních pramenů)

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



Elena Ferrante 
PŘÍBĚH ZTRACENÉ HOLČIČKY
Geniální přítelkyně 4

Závěrečný díl tetralogie Geniální přítelkyně je románem o zralosti, o stáří,
o kořenech a vykořeněnosti, o (ne)zmoudření a (ne)smíření. Vypráví o ztra-
cených individuálních i kolektivních iluzích, privátní osudy jsou opět
přirozeně propleteny s nedávnou historií mladé Italské republiky, která
přišla na svět po referendu v roce 1946, jen o dva roky později než
románové hrdinky, a která přestala existovat v roce 1994, po zhroucení
dosavadního stranického systému. I Eleně a Lile se – každé jinak a jindy
– zhroutí svět a hrozí jim, že zmizí v propadlišti dějin spolu s ním. Ale za-
tímco Lila po neviditelnosti vždy toužila, Elena, která pilně dřela na svém
zviditelnění, to nehodlá dopustit. Téma vztahu života a fikce, velikosti 
a omezenosti literatury, konečnosti života a nesmrtelnosti knih, které 
v prvních třech dílech zůstávalo pod povrchem textu, se ve velkém finále
stane klíčovým.

Překladatel: Alice Flemrová 
Brožovaná, 423 stran, 397 Kč, ISBN: 978-80-7260-376-3 

http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/pribeh-ztracene-holcicky.aspx

Zakoupit můžete zde



Vrátila jsem se do Florencie,
promluvila jsem si s Pietrem 
o naší rozluce. Divoce jsme se
pohádali, zatímco Adele se
snažila chránit holčičky a mož-
ná i sebe a zavřela se s nimi ve
svém pokoji. V jedné chvíli jsme
si uvědomili, ne že už to pře-
háníme, ale že přítomnost
našich dcer nám nedovoluje
přehánět tak, jak nutně potře-
bujeme. Tak jsme vyšli z bytu a
štěkali jsme se dál na ulici.
Když Pietro odešel kdovíkam –
byla jsem vzteky bez sebe,
nechtěla jsem ho už víckrát
vidět ani slyšet –, vrátila jsem
se domů. Holky spaly, Adele
jsem našla v kuchyni, jak si čte.
Řekla jsem: „Uvědomuješ si,
jak se ke mně chová?“ „A co
ty?“ „Co já?“ „No ty si uvě-do-
muješ, jak se chováš k němu,
jak ses k němu chovala?“
Nechala jsem ji bez odpovědi 

a s třísknutím dveří jsem se zavřela v ložnici. Pohrdání, které
do těch slov vložila, mě překvapilo, ranilo mě. Bylo to poprvé,
co se tak explicitně obrátila proti mně. Druhý den jsem odjela
do Francie obtěžkaná pocitem viny kvůli nářku holčiček a kni-
hami, které jsem si chtěla cestou prostudovat. Ale čím víc jsem
se soustředila na čtení, tím víc se mi stránky míchaly s Ninem,
Pietrem, mými dcerami, Pasqualovou obhajobou, kterou
pronesla jeho sestra, Antoniovými slovy, Alfonsovou
proměnou. Do Paříže jsem po vyčerpávající cestě vlakem do-
razila zmatenější než kdy dřív. Přesto jsem už na nádraží, jak-
mile jsem na nástupišti uviděla mladší z majitelek
nakladatelství, začala být veselá, znovu jsem objevila potěšení
z rozpínání se do prostoru, které jsem okusila s Ninem v Mont-
pellieru. Jenže tentokrát tu nebyly honosné hotely a auly,
všechno bylo chudší. Obě dámy mě doprovázely na cestě po
velkých městech i malých vesnicích, každý den jedna cesta,
každý večer debata v knihkupectvích, a dokonce i v sou-
kromých bytech. Pokud šlo o jídlo, o spánek: domácí kuchyně,
rozkládací lehátko, občas gauč. Byla jsem hodně unavená,
dbala jsem čím dál méně o svůj vzhled, zhubla jsem. A přece
jsem se líbila svým nakladatelkám i publiku, s nímž jsem se
večer co večer setkávala. Jak jsem se přemisťovala sem 
a tam, debatovala s muži a s ženami v jazyce, který nebyl můj,
ale který jsem se rychle naučila ovládat, pomalu jsem v sobě
znovu objevovala vlohy, které jsem prokázala už před lety,
svojí první knihou: bylo pro mě přirozené proměnit malé
soukromé události ve veřejnou úvahu. Každý večer jsem 

s úspěchem improvizovala na základě osobní zkušenosti.
Hovořila jsem o světě, ze kterého pocházím, o bídě a úpadku,
o mužském i ženském běsnění, o Carmen, o jejím poutu s bra-
trem, o tom, jak ospravedlňuje násilné činy, kterých by se
sama určitě nikdy nedopustila. Hovořila jsem o tom, jak jsem
na své matce i na dalších ženách už jako malá holka zazna-
menala ty nejpotupnější stránky rodinného života, mateřství,
zotročení mužem. Hovořila jsem o tom, jak se žena pro lásku
nějakého muže dokonce neštítí zašpinit si ruce jakoukoli
hanebností vůči jiné ženě, vůči dětem. Hovořila jsem o ob-
tížném vztahu s feministickou skupinou ve Florencii i v Miláně
a zkušenost, kterou jsem podceňovala, najednou nabyla na
významu, na veřejnosti jsem zjistila, kolik jsem se toho naučila
tím, že jsem se zúčastnila té bolestné námahy noření se do
sebe. Hovořila jsem o tom, jak jsem se odjakživa, abych se
prosadila, snažila myslet jako muž – připadala jsem si
vymyšlená muži, kolonizovaná jejich představivostí, říkala
jsem každý večer na úvod –, a vyprávěla jsem, že jsem
nedávno viděla jednoho kamaráda z dětství, jak se všemožně
snaží obrátit se naruby a vytáhnout ze sebe ženu. Často jsem
z té půlhodiny strávené v obchodu Solarových čerpala, ale
uvědomila jsem si to dost pozdě, možná proto, že jsem si
nikdy nevzpomněla na Lilu. Nevím, z jakého důvodu jsem se
při žádné příležitosti nezmínila o našem přátelství. 
Pravděpodobně se mi zdálo, že ačkoli mě do toho příboje
svých tužeb i tužeb našich kamarádů z dětství zatáhla ona,
není schopná dešifrovat, co mi strčila pod nos. Viděla
například to, co jsem vmžiku uviděla v Alfonsovi? Přemýšlela
o tom? Považovala jsem to za vyloučené. Byla pohroužená do
marastu naší čtvrti a to jí stačilo. Zato já jsem se během těch
francouzských dnů cítila ve středu chaosu a přitom vybavená
nástroji, abych rozpoznala jeho zákonitosti. Tohle přesvědčení,
utvrzené drobným úspěchem mé knížečky, mi pomohlo trochu
se zbavit obav z budoucnosti, jako kdyby všechno, co mi do
sebe zapadalo v psaném i mluveném projevu, do sebe muselo
nutně zapadat i ve skutečnosti. Vida, říkala jsem si, rozpadá
se pár, rozpadá se rodina, rozpadají se všechny kulturní klece,
rozpadá se jakákoli možná sociálnědemokratická dohoda 
a mezitím se všechno pokouší násilně získat jiný, dosud ne-
myslitelný tvar: já a Nino, úhrn jeho a mých dětí, nadvláda
dělnické třídy, socialismus a komunismus, a především
nečekaný subjekt: žena, já. Chodila jsem po světě a večer co
večer jsem se ztotožňovala se sugestivní myšlenkou všeobec-
ného rozkládání řádu a zároveň jeho nové kompozice. Mezitím
jsem pořád tak trochu u konce s dechem volala Adele, poví-
dala si s holčičkami, které mi odpovídaly jednoslabičně nebo
se dokolečka ptaly: kdy se vrátíš? Před Vánoci jsem se
pokusila se svými nakladatelkami rozloučit, ale jim už v té
chvíli ležel na srdci můj osud, nechtěly mě nechat odjet.
Přečetly si moji prvotinu, chtěly ji znovu vydat a vláčely mě
kvůli tomu do redakce francouzského nakladatelství, které ji
před lety bez úspěchu publikovalo...



O skutečnou totožnost Eleny Ferrante se lite rární obec zajímá už od počátku de-
vadesátých let, kdy vyšla románová prvotina L’amore molesto (1992, Tíživá
láska) osob(y) publikující(ch) pod tímto jménem. Mezinárodní úspěch tetralogie
Geniální přítelkyně, tvořené romány L’amica geniale (2011, Geniální přítelkyně),
Storia del nuovo cognome (2012, Příběh nového jména), Storia di chi fugge e di
chi resta (2013, Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou), Storia della
bambina perduta (2014, Příběh ztracené holčičky), dal podnět k intenzivnějšímu
pátrání po její identitě. Univerzitní profesor Marco Santagata je na základě
literárního zkoumání jejích děl přesvědčený, že za jménem Eleny Ferrante se
skrývá historička Marcella Marmo; novinář Claudio Gatti, který zas sledoval tok
peněz, přišel s odhalením, že je to překladatelka Anita Raja, manželka spiso-
vatele Domenica Star-
noneho. Existují i teorie,

že autorem knih je sám Starnone,
jiní spekulují o týmové spolupráci
manželského páru, případně i dal-
ších osob z okolí nakladatelství Edi-
zioni E/O, které knihy Eleny Ferrante
vydává.
Ať už je Elena Ferrante kdokoli, 
v současnosti je kritikou řazena me-
zi největší žijící italské autory a tý-
deník Time ji v roce 2016 zařadil
mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. 
S jejím vypravěčským mistrovstvím,
které není založeno na narativních
experimentech, ale na strhující síle výpovědi o těch nejzákladnějších lidských citových
poutech, se už mohli čeští čtenáři setkat v románě Dny opuštění (2011). 
Na motivy tetralogie Geniální přítelkyně chystá v produkci společností Fandango a Wildside

televizní seriál The Neapolitan Novels.

Kdo je Elena Ferrante

Marcella Marmo

Domenico Starnone

Anita Raja

 ?



Madeleine Albrightová
Nazývejme věci 
pravým jménem
Newyorské nakladatelství HarperCollins oznamuje dubnové vydání nejnovější
knihy Madeleine Albrightové (nar.1937 v Praze-Smíchově), první ženy jme-
nované do čela americké diplomacie. Pod přímočaře nediplomatickým názvem
Fašismus: varování se skrývá kombinace osobních vzpomínek na léta 1937 až
1948, prožitá zčásti v Praze, zčásti v anglické emigraci, s poučenými úvahami
o nebezpečí totalitarianismu a autokracie ve světových dějinách až podnes. Au-
torka v současnosti působí jako profesorka praktické diplomacie na George-
townské univerzitě.
Albrightová srovnává autoritářské cíle a metody Benita Mussoliniho a Adolfa
Hitlera s taktikou novodobých politiků obdobného ražení v Evropě, Asii a obou
Amerikách. „Demokracie je zranitelná“, dokládá v souvislosti s varovnými vývo-

jem dnešní Venezuely, Turecka, Polska, Maďarska, Ruské federace i Spojených států, kde se loni ujal moci – podle jejích slov
–  „první antidemokratický prezident v dějinách země“.
V závěru knihy autorka formuluje řadu otázek, které by každý občan, jemuž záleží na liberálně demokratické budoucnosti
kdekoli ve světě, měl klást svým politickým představitelům: Rozdmýchávají předsudky a pomstychtivost? Podkopávají autoritu
státních institucí, masových médií a soudů? Zneužívají vlasteneckého symbolismu? Pasují se do rolí mesiášských řešitelů
veškerých problémů dneška i zítřka? Podněcují násilí namísto věcné argumentace?
Albrightová věří v liberálně demokratické přístupy k národním i globálním otázkám. Na sklonku  své politické i pedagogické
kariéry považuje proto za svou povinnost reagovat na hrozbu neofašismu s využitím přesvědčivých historických argumentů 
i úzce osobních a rodinných zážitků. 
Stanislav Perkner 
https://www.harpercollins.com/9780062802187/fascism-a-warning


